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XII. ročník závodu motocyklů Slovácký okruh

Petr Verbík a Marian Panáček s označením Z 17 vyhráli třídu Class Sidecar. 
Foto: Vladimír Kučera

Motocyklové závody ve Starém Měs-
tě ve dnech 3. - 4. května 2014 byly 
doprovázeny proměnlivým, chladným 
a větrným počasím. Bylo přihlášeno 
téměř 300 strojů, po technické přejímce 
bylo převzato k závodu 234 motocyklů  
z  Německa, Francie, Švédska, Slovinska, 
Rakouska, Slovenska a České republiky. 
Do hlavního závodu se kvalifikovalo 173 
jezdců.

Jelo se celkem devět závodů a jezdci 
byli hodnoceni ve dvanácti kategoriích. 
Pořadí závodů bylo následující: třída 
Klasik do 175 ccm, Klasik do 250 ccm, 
Klasik do 350 ccm, Klasik do 500 ccm + 
Klasik do 750 ccm. Po hodinové poled-
ní přestávce, kdy se konalo slavnostní 
zahájení, přišly na řadu sidecary, potom 
Pohár 125 ccm SP, Pohár 250 ccm SP. 
Dále se jel Pohár 125 GP + Volný Pohár 
do 250 GP, Mistrovství ČR Supermono + 
závod TWIN.

Slavnostní zahájení se konalo  
u startu a cíle závodu na Huštěnov-
ské ulici. Milým zpestřením bylo vy-

XII. ročník závodu motocyklů Slovácký okruh
stoupení mažoretkové skupiny Rolničky  
z Ostrožské Lhoty. Příznivce rychlých stro-
jů přivítal starosta Starého Města Josef Ba-
zala, který byl současně hlavním pořadate-
lem. Nad závodem převzal záštitu hejtman 
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, 
na místě jej zastoupil člen Rady Zlínského 
kraje Ing. Ladislav Kryštof. Předsedou Jury 
byl Karel Křovina, ředitelem závodu PhDr. 
Jiří Svoboda a průběh závodů komento-
vali hlasatelé Karel Březina a Vladimír 
Kovář, o hosty se v průběhu závodu staral  
místostarosta Radoslav Malina. 

Třída Klasik do 175 ccm se již tra-
dičně jela „O cenu Potraviny Hráčková“.  
V úvodním nedělním závodu vyhrál 
Němec Ingo Grämer na motocyklu MZ 
RE 125 v čase 18:29.205, což znamenalo 
průměrnou rychlost 109,05 km/h., druhý 
se umístil Jaromír Tázler (MZ RE), který 
měl na vítěze ztrátu 0,2 vteřiny. Na třetím 
místě skončil Miloš Thér. A jak dopadli 
dva domácí jezdci? Karel Kalina byl čtvrtý  
a Milan Šobáň závod nedokončil.

Třída Klasik do 250 ccm byla 
zastoupena 20 jezdci. Jelo se „O cenu 
města Staré Město“ a bohužel nestarto-
val žádný z domácích jezdců. Letos tří-
du Klasik do 250 ccm vyhrál Martin Sla-
nec (Yamaha DS 7) v čase 16:39,465 t. j. 
121,02 km/h., se ztrátou tři vteřiny dru-
hý skončil Lukáš Bělič na stroji Yamaha  
z roku 1971. Na třetím místě dojel se 
ztrátou 29 vteřin Jiří Švihnos z Prahy. 
Ceny nejlepším předali starosta Staré-
ho Města Josef Bazala a místostarosta 
Radoslav Malina.

Třída Klasik do 350 ccm se jela  
„O cenu Autoservisu Kalina Huštěnovi-
ce.“ Vyhrál Vítězslav Hatan z Mirošova 
(Yamaha, čas 16:29.650, rychlost 122,23 
km/h.), který zaslouženě získal zlatý 
věnec. 

Motocyklové legendy Heinz Rosner (vlevo)  
a Frank Mrázek (vpravo) společně se staros-
tou města a hlavním pořadatelem závodu 
Josefem Bazalou. 

Foto: Milan Kubíček

Milan Kubíček
(pokračování na str. 30)
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Muzikanti hrajte….                                                                       Foto: MB
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Dolinečka na šlahačce
V sobotu 19. dubna jsme se mohli 

setkat s chlapci a děvčaty z folklor-
ního souboru Dolinečka III na Ve-
likonočním jarmarku v Uherském 
Hradišti. Děti z Dolinečky zahajova-
ly kulturní blok vystoupení krátce po 
desáté hodině, přálo jim počasí a di-
vákům se děti velmi líbily.

O velikonočním pondělí 21. dub-
na jsme spatřili chlapce ze souboru 
Dolinečka III společně s muzikanty, 
vedoucím Martinem Balážem, dále 
Erikem Feldvabelem a dalšími v uli-
cích Starého Města, když společně 
chodili po šlahačce. Každá děvči-
ca byla patřičně vyšlahána, aby se 
jím vyhýbaly nemoci a byly krásné 
a zdravé. I když to někdy trochu bo-
lelo. Šohajíci byli jako vždy důslední.

Milan Kubíček Šlahači v ulicích Starého Města.                                        Foto: MB

Jedno ze zastavení u děvčice ze souboru.                                    Foto: MB

Krásně kvetly tulipány.                           Foto: MK Vystoupení Dolinečky III na Velikonočním jarmarku v Uh. Hradišti.         Foto: Martin Baláž
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U S N E S E N Í
ze 76. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 9. 4. 2014

U S N E S E N Í

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I. schválila
1.2 žádost o prodloužení pronájmu 
bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, panu Karlu Kotlárovi a paní 
Heleně Kotlárové (opatrovník – pan 
Karel Kotlár), společně bytem Staré 
Město,  Na Valech 25, do 30. 4. 2014. 
Nájemní smlouva nebude dále pro-
dloužena, pokud  nebude uhrazeno 
veškeré nájemné za rok 2014 a splátka 
dluhu na nájemném za rok 2013 ve výši 
3.500 Kč za měsíc duben dle schválené-
ho splátkového kalendáře.

1.7 závazek následné péče o výstupy 
projektu „Voda pro zahradu“. Touto péčí 
pověřila ředitelku Střediska volného času 
Klubko Staré Město, příspěvková orga-
nizace, paní Mgr. Moniku Havláskovou, 
jako uživatele pozemku p. č. 240/220 ve 
vlastnictví města Staré Město.

2.1 projektovou dokumentaci na akci 
Základní škola č. p. 1720 – rekonstrukce 
kotelny ZŠ  (centrální kotelna).

3.3 finanční příspěvek Klubu přátel 
vína Staré Město na činnost ve výši 5.000 
Kč.

6.1 poskytnutí záštity města Staré Město 
nad filmovým a osvětovým festivalem 
Prolínání 2014 pořádaný občanským  
sdružením AUXIMA Staré Město dne  
23. 6. 2014.

6.2 smlouvu o spolupráci s J. D. Production 
s. r. o., Palackého nám. 293, Uherské Hra-
diště,  provozovatelem   regionální televize 
TV Slovácko při výrobě a vysílání zpra-
vodajských  pořadů – 80.000 Kč + DPH,  
50  reportáží  v  období od 1. 5. 2014 do  
31. 12. 2014.

II. souhlasila

1.5 s umístěním energetického zařízení 
a zřízením úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce,  
a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 28085400, zastoupe-
né společností E.ON Česká republika, s. r. 
o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerst-
nera 2151/6, IČ 25733591, na právo umís-
tění stavby „Staré Město, Za Špicí, kab. 
NN“, číslo stavby 1040004228 – kabelizace 
ulic Za Špicí a Za Radnicí na pozemcích 
p. č. 4549/2, 4549/3, 4549/4, 4549/5, 299/1, 
299/3, 196/9, 233/7 a 204, vše ve vlastnic-
tví města Staré Město, v k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. Věcné břemeno spočívá 
v právu zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy spočívající v umístě-

ní kabelu NN (kabel NN 1265 m, pilíř 
15 ks). 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových před-
pisů ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. 
ve znění pozdějších novel, a to výnoso-
vou metodou, jako pětinásobek ročního 
užitku, dle cenového výměru MF pro 
stanovení regulovaných cen. Pro rok 
2014 platí částka 20 Kč/m2 a rok.

1.6 se zřízením stavby – chodníku na 
části pozemku p. č. 6066/3 trvalý travní 
porost ve vlastnictví města Staré Město, 
který bude vybudován společností Ray 
Service, Staré Město, Huštěnovská 2022, 
IČ 27756203. 

1.7 s podáním projektové žádosti Stře-
diska volného času Klubko Staré Město, 
příspěvková organizace, Staré Město, 
U Školky 1409, IČ 758 333 28, „Voda 
pro zahradu“ na pozemku p. č. 240/220 
zahrada, který je ve vlastnictví města 
Staré Město.

3.1 s použitím znaku města Staré Měs-
to na plakátech propagujících akce:
- Lukostřelecký turnaj pořádaný ve 
dnech 26. – 27. 4. 2014 o. s. MOR-
RIGAN skupina historického šermu, 
686 03 Staré Město, Bratří Mrštíků 1598,
- Procházka středověkem dne 23. 8. 
2014 pořádaná Sdružením střelců ze 
silných luků pro ČR a SR, 616 00 Brno, 
Sirotkova 24.
- veslařské závody „Memoriál Mirosla-
va Beneše“, pořádané ve dnech 3. - 4. 5. 
2014 Veslařským klubem MORÁVIA 
Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hra-
diště, Tyršovo nám. 440.

III.  rozhodla

2.2 o vyloučení uchazeče CGM Morava 
s. r. o., U Habrovky 247/11, 140 00 Pra-
ha 4, IČ 28962265 z důvodu nesplnění 
kvalifikace a neposkytnutí řádné jisto-
ty z účasti v zadávacím řízení veřejné 
zakázky Rozcestí Velké Moravy - podli-
mitní veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná v otevřeném řízení.

2.3 o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky Rozcestí Velké Moravy 
- podlimitní veřejná zakázka na stavební 
práce zadávaná v otevřeném podlimit-
ním řízení. Nejvhodnější nabídku před-
ložil uchazeč Vodohospodářské stavby 
Javorník - CZ s. r. o., Benátky 17, 698 01 
Veselí nad Moravou, IČ 26229455.

IV.  vzala na vědomí

(pokračování na str. 4)
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Letecký snímek jižní části Starého Města. V popředí lokalita Trávník, nad ní ulice Sées, ulice Za 
Radnicí, náměstí Hrdinů, ulice Za Mlýnem a část Velkomoravské ulice.

Foto: Jiří Šicha
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(pokračování ze str. 3)

3.2 Dohodu mezi Mateřskými školami 
ve Starém Městě o stanovení úplaty za 
předškolní vzdělávání ve školním roce 
2014/2015. 

4.1  vyjádření města k žádostem o zahá-
jení společného řízení dle § 94 stavební-
ho zákona v platném znění dle zápisu.

4.2 vyjádření města k žádosti o územ-
ní souhlas dle § 96 stavebního zákona 
v platném znění dle zápisu.

4.3 vyjádření města k žádosti o zaháje-
ní řízení o změně územního rozhodnutí 
dle § 94 stavebního zákona v platném 
znění dle zápisu.

V. uložila

1. Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.1 zveřejnit na úředních deskách 
záměr na pronájem části nebytového 
prostoru - skladu o výměře 6 m2 v domě 
s pečovatelskou službou ve Starém Měs-
tě, Velehradská 1707, k. ú. Staré Město 
u Uh. Hradiště. 

1.3 zveřejnit na úředních deskách 
záměr na pronájem pozemku p. č. 722/6 

zahrada o výměře 1.048 m2  a části pozem-
ku p. č. st. 1498 o výměře cca 100 m2, vše 
v lokalitě Na Čerpárni ve Starém Městě,  
k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště.  

1.4  zveřejnit na úředních deskách záměr 
na převod majetku – prodej kanalizací:

Vodohospodářské zařízení lokalita
• kanalizace – STOKA AIVa7-1 
ul. Za Mlýnem délka 168,68 m

• kanalizace – STOKA AIVa5-3-3S
ul. Luční čtvrť délka 80,65 m
• kanalizace – STOKA AIVa5-1S
ul. Luční čtvrť délka 200,50 m
• kanalizace – STOKA AIVa5-1aS
ul. Luční čtvrť délka 86,19 m
• kanalizace – STOKA AIVa5-1bS 
ul. Luční čtvrť délka 30,08 m
• kanalizace – STOKA AIVa5-1cS
ul. Luční čtvrť délka 15,34 m
• kanalizace – STOKA AIVa5D
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V úterý 15. dubna přijal starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina v obřadní 
místnosti na radnici delegaci studentů a učitelů z francouzského města Sées. Pro naše hosty byly 
připraveny knihy o Starém Městě a drobné propagační materiály.            Foto: Vladimír Kučera

Společná fotografie studentů z města Sées v závěru setkání na radnici.                                                                                       Foto: Vladimír Kučera 
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U S N E S E N Í
ze 78. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 06. 05. 2014

U S N E S E N Í
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ul. Východní délka 331,69 m
• kanalizace – STOKA AIVa5OD
ul. Východní délka 74,97 m
• kanalizace – STOKA AIVa
ul. Huštěnovská délka 175,55 m
• kanalizace – STOKA AIVa5
ČS Shell Czech Rep. délka   61,44 m
• kanalizace – STOKA AIVj-4
ul. Finská čtvrť délka 121,58 m
• kanalizace – STOKA AIVj-4-1
ul. Finská čtvrť délka   10,10 m
• kanalizace – STOKA AIVa6-1-1
náměstí Hrdinů délka 253,50 m
• kanalizace – STOKA AIVc4
ul. Brněnská délka 621,58 m
• kanalizace – STOKA IVi
ul. Brněnská délka 80,57 m
• kanalizace – STOKA AIVi-3
ul. Brněnská délka 50,02 m
• kanalizace – STOKA AIVc10 
ul. Spojovací, ul. Sochorcova délka 
141,77 m
• kanalizace – STOKA AIV11-4
ul. Alšova délka 95,45 m
• kanalizace – STOKA AIVc
ul. Tyršova, Kopánky, Salašská délka 
907,78 m
• kanalizace – STOKA AIVc10-1
ul. Bratří Mrštíků délka 295,23 m
• kanalizace – STOKA AIVc10-1-1
ul. Krátká  délka 59,57 m
• kanalizace – STOKA AIVc10-1-2
ul. Janáčkova délka   63,21 m
• kanalizace – STOKA AIVc11  ul. Salaš-
ská délka 67,15 m
• kanalizace – STOKA AIVc12  ul. Janáč-
kova,  Kopánky délka 421,47 m
• kanalizace – STOKA AIVc12-1
ul. Komenského délka 93,46 m
• kanalizace – STOKA AIVc12-2
ul. Janáčkova délka 39,00 m
• kanalizace – STOKA AIVc12-3
ul. Komenského délka 97,50 m
• kanalizace – STOKA AIVc12-4
ul. Mahenova délka 122,28 m
• kanalizace – STOKA AIVc13
ul. Sadová délka 147,66 m
• kanalizace – STOKA AIVi-1
ul. Seifertova, Škroupova délka 170,59 m
• kanalizace – STOKA AIVa5-1-1A
ul. Klukova délka   35,13 m
• kanalizace – STOKA AIVj-5
ul. Finská čtvrť, Bratří Mrštíků délka   
29,30 m v k. ú. Staré Město u Uh. Hra-
diště, které jsou dnes ve vlastnictví měs-
ta Staré Město. 

2. Odboru investic

2.1 zajistit vydání stavebního povolení 
a provedení výběrového řízení na zho-
tovitele stavebních prací akce Základní 
škola č. p. 1720 – rekonstrukce kotelny 
ZŠ (centrální kotelna).
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

Památce obětí bombardování cukrovaru se poklonili ve středu 16. dubna u pomníku v areálu 
REC Group (Kovosteelu) starosta Josef Bazala (na snímku zleva), předsedkyně Českého svazu 
bojovníků za svobodu Zdenka Višenková a místostarosta Radoslav Malina. 

Foto: Milan Kubíček

Vzpomínka na tragédii  16. dubna 1945
Za posledních 200 let se ve Starém Městě přihodila nejhorší tragická událost  
16. dubna 1945. Po bombardování cukrovaru, okolí železniční stanice a přilehlých 
ulic zahynulo 17 zaměstnanců cukrovaru, dále na místě a v nejbližším okolí sedm 
osob, šest občanů později zemřelo v nemocnici a zraněno bylo asi 30 lidí. Hromadný 
pohřeb obětí se konal 18. dubna 1945 za velké účasti obyvatel Starého Města. Čest 
jejich památce.                                                                                                                    MK

(Účastníci pohřbu 18. dubna 1945 zažili na staroměstském hřbitově velký strach, když 
nad nimi přeletěl svazek bombardérů). 

Rada města po projednání bodů programu:

I. schválila
2 . vnitřní směrnici S 02/2014 o pravidlech 
poskytování příspěvků neziskovým  orga-
nizacím, které vykonávají činnost pro obča-
ny Starého Města, v rámci programu  
GRANT.

II. souhlasila
1.  s podáním žádosti Střediska volného času 
Klubko Staré Město, příspěvková organiza-
ce, o finanční podporu projektu „Bezpečně 
a zdravě do života - rozvoj  kompetencí v 
základním a středním vzdělávání“ z Operač-
ního programu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost, číslo výzvy 53.

III. vyhlásila
3. výběrové  řízení  Grant 2014 k poskytnutí 
finanční podpory na činnost nebo  projek-

ty neziskových organizací vykonávajících 
činnost na území města Staré  Město.
Celková částka k  rozdělení v roce 2014  
činí 500 000 Kč.
Termíny výběrového řízení:
- vyhlášení 12. 05. 2014
- odevzdání žádostí nejpozději do 10. 06. 
2014
Každá organizace může podat pouze jed-
nu žádost.

IV.  pověřila
4 . starostu města Josefa Bazalu podpisem 
smlouvy s dodavatelem Vodohospodářské  
stavby Javorník-CZ, s. r. o., Benátky 17, 698 01 
Veselí nad Moravou, IČ 26229455 na akci 
Rozcestí Velké Moravy, na základě již usku-
tečněného výběru nejvhodnější  nabídky.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta
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(dokončení na str. 12)

Starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Malina při kladení kytice karafiátů.          Foto: MK

Pietní akt u památníku v Hradišťské ulici
Ve středu 30. dubna v 16 hodin jsme 

si připomněli 69. výročí osvobození Sta-
rého Města u památníku druhé světové 
války v Hradišťské ulici.

S hlavním proslovem vystoupil sta-
rosta Josef Bazala, zarecitovala žákyně 
základní školy Kristýna Hejdová, pří-
tomni byli členi základní organizace 
Českého svazu bojovníků za svobodu, 
dále zástupci politických stran, spole-
čenských organizací a občané města. 
Čestnou stráž u památníku drželi skau-
ti, potěšila i přítomnost dětí a mládeže. 
Důstojný pietní akt byl ukončen státní 
hymnou České republiky. Potom odjela 
malá delegace na Potmělůčku, kde byly 
položeny kytice k pomníku zastřelených 
občanů. 

Milan Kubíček
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Na snímku ředitel ZŠ Staré Město Mgr. Josef 
Jurnykl s žákyní Kristýnou Hejdovou, která 
zarecitovala báseň.         Foto: Milan KubíčekSpolečná fotografie účastníků pietního aktu.                     Foto: Milan Kubíček

Rada města po projednání bodů pro-
gramu:

I.  schválila

1.1  pronájem nebytového prostoru  
o výměře 26,5 m2 v areálu Na Vyhlíd-
ce ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště, panu Františku Čožíko-
vi, bytem Staré Město, Sochorcova 768, 
IČ 10090436 na dobu neurčitou s vý-
povědní lhůtou tři měsíce a nájemné ve 
výši 291 Kč/m2 a rok, za účelem skladu 
kovového materiálu.

U S N E S E N Í
ze 77. zasedání Rady města Staré Město,

konaného dne 29. 04. 2014

U S N E S E N Í

1.2   ukončení nájmu části pozemku p. č. 
233/7 ost. plocha o výměře 10 m2, který se 
nachází v lokalitě Trávník ve Starém Měs-
tě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, paní 
Sylvii Bublíkové, původně bytem Staré 
Město, Sées 275, k 30. 04. 2014, z důvodu 
prodeje domu.

1.3  ukončení nájmu části nemovitosti bez 
č. p. na části pozemku p. č. st. 1845/6 zast. 
plocha a nádvoří v lokalitě ul. Velehradská 
ve Starém Městě, k. ú. Staré Město u Uh. 
Hradiště, označené jako sklad č. 5, panu 
Milanu Dvorskému, bytem Uherské Hra-
diště, Nádražní 26, dohodou k 30. 06. 2014. 

1.4  změnu předmětu nájmu u smlouvy 
o nájmu ze dne 17. 05. 2010 uzavřené mezi 
městem Staré Město, jako pronajímate-
lem a  Římskokatolickou farností, Staré 
Město, náměstí Hrdinů 8, IČ 46257934, 
jako nájemcem, snížení výměry pronají-
maného pozemku z 6.500 m2 na 2.000 m2  
v lokalitě náměstí Velké Moravy ve Starém 
Městě, k. ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 
od 01. 01. 2014, z důvodu stavby „Event 
centrum u Památníku Velké Moravy“ 
a stavby „Rozcestí Velké Moravy“.  

1.5  nájemní smlouvu s Českou republi-
kou – Státní pozemkový úřad, Praha 3, 
Husinecká 1024/11a, IČ 01312774, jako 
pronajímatelem a městem Staré Město, 
jako nájemcem, na nájem části pozem-
ku p. č.  2494/5 zahrada o výměře 46 m2  
a části pozemku 
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(dokončení na str. 12)

DIAMANTOVÝ PÁR JAROSLAV A OLGA PAROULKOVI
Když dva lidé spolu prožijí 60 let, 

jistě mají na co vzpomínat. V sobotu  
19. dubna si svoje vzpomínky po šede-
sáti letech oživili Jaroslav a Olga Paroul-
kovi, kteří si své první ANO řekli v roce 
1954 v obřadní síni Městského národní-
ho výboru v Uherském Hradišti, potom 
také v kostele sv. Michaela ve Starém 
Městě. Nyní po dlouhých desetiletích 
společného života je v obřadní místnosti 
staroměstské radnice přivítal další oddá-
vající starosta Josef Bazala, který jim ve 
své řeči a blahopřání k diamantové svat-
bě připomněl některé historické událos-
ti spojené s jejich krásným výročím.

„Vážená paní Olgo, vážený pane Jaro-
slave, vychovali jste společně dva syny, 
Jaroslava a Vladislava, kteří si založi-
li své rodiny a díky nim máte vnuky 
i pravnuka. Celý život jste společně 
prožili ve Starém Městě a významně při-
spěli k činnosti staroměstského Sokola. 
Paní Olga se v mládí věnovala oblíbe-

Manželé Jaroslav (83 let) a Olga (80 let) Paroulkovi oslavili diamantovou svatbu, 60 let společného 
života.                                                                                                                        Foto: Milan Kubíček

Starosta Josef Bazala při proslovu. 
Foto: MK
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nému sportu, házené, pan Jaroslav hrával 
volejbal a lední hokej. Produktivní věk jste 
oba prožili v největším podniku na území 
města Barvy a laky. Je za Vámi udělaný 
kus práce, naplněný poctivostí a radostí. 
Dovolte, abych Vám poděkoval za Vaše 
společné úsilí. Myslím, že kolem Vás bylo 
vždy hodně pokory, pracovitosti a velko-
rysosti. Radost a smích, byl ve Vašem spo-
lečném životě na předním místě. Dobrá 
mysl, krásné pocity sounáležitosti a skvělá 
pohoda provázela Váš společný život po 
celých šedesát let. Vaše společné a symbo-
lické ANO nech je příkladem pro mladou 
generaci, že se dá ve společné domácnosti 
prožít krásný a příkladný život. Naplněný 
život o děti vnuky i pravnuky, kteří se díky 
Vám dokázali zapojit do společnosti a jsou 
pro ni přínosem. Podívejte, kolik je kolem 

Vás přátel, známých, kterým jste v životě 
pomohli a kteří Vás mají rádi. My všich-
ni Vás máme rádi a vážíme si Vás,“ sdělil 
ve svém proslovu starosta Josef Bazala.

Mimo vedení  radnice a členů rodiny 
jubilantům pogratulovali také zástupci 
Sokola a Českého svazu bojovníků za 
svobodu. K přání pevného zdraví a rado-
sti do dalších let se připojuje i redakční 
rada Staroměstských novin.

Milan Kubíček

Termín svatebního obřadu

V sobotu 21. června 2014. 

NAPSALI O MANŽELSTVÍ

V dobrém manželství jeden od 
druhého vyžaduje málo. V krásném 
manželství se všechno dává a přijímá.

José Ortega y Gasset

Co nám udělá stáří, když jsme dva?
Stendhal

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek 
přátelství zaviňuje nešťastná manžel-
ství.

Nietzsche

Pouta manželství jsou tak těžká, že 
se musí dát dohromady dva, aby je 
unesli….někdy i tři!

Dumas ml.

Manželům Paroulkovým poblahopřála starostka Sokola Ing. Antonie Řádková a další přátelé.   
      Foto: Milan Kubíček 
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Z naší farnosti VZPOMÍNKA
Čas tiše plyne, 

nevrátí, co vzal, jen 
krásné vzpomínky 
nám všem na Tebe 
zanechal.

Dne 1. června 
2014 vzpomeneme na 

nedožité 80. narozeniny paní Boženy 
Maděrové. S láskou vzpomíná manžel 
Metoděj, dcery Blanka a Eliška s rodi-
nami.
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bude následovat průvod s Eucharis-
tickým Kristem (Božím Tělem) uli-
cemi našeho města.

Dne 10. května při diecézní pouti 
k ostatkům moravského mučedníka 
sv. Jana Sarkandra, byli v olomoucké 
katedrále arcibiskupem Janem mezi 
jinými vyznamenáni tři naši farní-
ci, kteří mají naši úctu za nezištnou 
dlouholetou obětavou práci. I my se 
připojujeme s upřímným poděková-
ním.

Paní Marie Mazurková
Vytvářela domov a zázemí svému 

strýčkovi a knězi P. Karlu Plevákovi, 
který působil 33 let ve farnosti Lidečko. 
Tu dodnes krásně na něj vzpomína-
jí jeho farníci http://www.farnost.
lidecko.cz/historie-farnosti/p-karel-
plevak/ , tu je možné přečíst ostatní, 
zde alespoň malý úryvek: Bohatství 
lásky je provázeno chudobou na věci: 
“Nemám ani peněz, ani vkladních 
knížek – jen skromný nábytek, ješ-
tě kaplanský z Holešova.“ Dědičkou 
je neteř Mařenka, která se s nevšed-
ní obětavostí starala o svého strýčka,  
a tak připojila svoji oběť k té jeho. 
Zasvětila tak celý svůj život pro naši 

farnost, po boku svého strýčka. Oba 
dva tak stáli bok po boku v čele trnité 
cesty v nelehké době, přes kterou nás 
bezpečně převedli.

Paní Miroslava Číhalová
Už 25 let slouží v naší farnosti  

a v základní škole v našem městě 
jako učitelka náboženství – kate-
chetka. Aktivně se zapojuje do far-
ního života (podílí se na výzdobách 
kostela, pracuje s dětmi a animuje 
slavnosti během církevního roku). 
Iniciativně zorganizovala setkání 
Katolického biblického díla, na kte-
rém se vyráběly biblické postavičky. 
Ty se stávají každoročně součástí 
našeho nového Betléma.

Panu Františku Ingrovi 
Jsme vděčni za jeho 26 leté zabez-

pečování ozvučení známých Vele-
hradských poutí, práci instruktora 
při přípravě snoubenců, dlouholetou 
(41 let) péči a údržbu našich zvonů 
na zvonici sv. Jana Křtitele.  Aktivně 
se podílí na životě farnosti a města, 
slouží v naší farnosti jako akolyta 
při bohoslužbách. 

Poděkování našim občanům za 
dary na nový kostel.  Veřejná květ-
nová (12.-18.5.) sbírka vynesla ob-
nos:  343 540 Kč.

Uprostřed světa, kde často vlád-
ne až bezhlavé prosazování pouze 
osobních zájmů, je tento zážitek 
spolupráce na „velkém díle“ mož-
ností zakusit kousek radosti, pokoje 
a transcendentálního štěstí.

Upřímné díky Vám všem!
SV

Věřím v Ducha svatého, Pána a Dárce života, 
který z Otce i Syna vychází.

Nejvýznamnější dnem farnosti v červnu o druhé neděli je svátek Seslání Ducha 
svatého, Letnice. Je to zároveň svátek narození církve Kristovy. „Pánu na církvi 
záleží. Ona je skutečně nevěstou Kristovou a chrámem Ducha. O Letnicích ji Pán 
učinil krásnou a neposkvrněnou. Dal jí své svatební dary, vyzbrojil ji, aby v tomto 
světě obstála a aby se zachovala neporušená až pro ten slavný den, kdy nastane 
mesiánská svatba na věčnosti, ke které jsme všichni pozváni. My jsme ta církev, kte-
rou Pán takto obdarovává, buduje a obnovuje.

Duch svatý se člověka dotýká, vede, 
pomáhá, člověk se s důvěrou k němu 
obrací:
Věřím, že může odstranit moje před-
sudky.
Věřím, že může změnit moje návyky.
Věřím, že může přemoci moji lhostej-
nost.
Věřím, že mě může nadchnout k lásce.
Věřím, že mě může zbavit zlého.
Věřím, že mi může dát odvahu k dob-
rému.
Věřím, že může přemoci zármutek.

Věřím, že mi může dát lásku k Božímu 
slovu.
Věřím, že mi může odejmout pocit 
méněcennosti.
Věřím, že mi může dát sílu v utrpení.
Věřím, že může dát na pomoc bratra.
Věřím, že může proniknout moji bytost.                                                                                                                   
Věřit neznamená intelektuálně vědět. 
Věřit znamená nechat se přemoci nadějí. 
Věřit je, dovolit Boží Pravdě proniknout 
lidské srdce a vyhlížet v lásce naplnění 
toho, v co doufáme.“ 

(Podle V. Kodeta)

Bohoslužby v kostele sv. Michaela

V sobotu v 18 hodin, v neděli  
v 7 a 9 hodin, v pondělí v 18 hodin. 
V sobotu 7. 6. od 19 hodin do  
24 hodin jsme zváni ke svatoduš-
ní vigílii – v nočním bdění prosit  
o dary Ducha svatého – o moudrost, 
o rozum, o radu, o sílu, o dar umě-
ní (poznání, vědění), o zbožnost 
a o dar bázně Boží (tento vytváří 
synovskou a dceřinou oddanost  
a úctu člověka vůči Bohu). 

Slavností Seslání Ducha svatého 
končí doba velikonoční. 

První svaté přijímání 

dětí ve svatomichalské farnosti
V neděli následující po svátku Těla 

a Krve Kristovy, lidově svátek Boží-
ho Těla, které se slaví ve čtvrtek  
19. 6. mší svatou v 18 h., přistoupí 
naše děti po pečlivé přípravě k prv-
nímu přijetí svátosti Eucharistie.  
V neděli 22. 6. proto bude mše 
svatá v našem kostele jen jedna se 
začátkem v 8 hodin, při ní přijme  
12 dětí první svaté přijímání, a pak 
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Malí fotbalisté postupují do krajského kola Mc Donalďs Cupu
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„Haló, paní, co se Vám stalo? Mohu 
Vám pomoci? Co Vás bolí? “ … To jsou 
věty, které zněly v sobotu jinak poklid-
nými chodbami školy. Tři družstva 
hlídek mladých zdravotníků finišovala 
svou přípravu před blížícími se sou-
těžemi. K nácviku jsme přizvali paní 
Mgr. Andreu Ptáčkovou ze Střední 
zdravotnické školy v Uherském Hra-
dišti a sestřičku z uherskohradišťské 
nemocnice, paní Hampalovou. Krátce 
po osmé hodině již byli namaskováni 
první figuranti.  Týmy se postupně 
scházely k první zahřívací disciplíně 
– znalostnímu testu. Poté, co jsme si  
v paměti ověřili základní principy  

Družstva mladých zdravotníků se zdokonalila v poskytování první 
pomoci.                                                                                              Foto: ZŠ

Sestava: J. Kowalík, A. Pohl,  S. Straka, D. Vícha, L. Filípek, F. Horák, 
M. Popelka, A. Bureš, A. Neubauer, brankář K. Kejř.             Foto: JT

Trénink byl zážitkem pro hlídky mladých zdravotníků
a postupy poskytování první pomoci, 
jsme si dodali společně odvahy a nadšení 
k první disciplíně. Na cyklostezce došlo 
při neopatrné jízdě ke srážce dvou brus-
lařů. Zatímco první zkolaboval a až po 
celkové resuscitaci začal nabývat vědomí, 
druhý z bruslařů utrpěl otevřenou zlo-
meninu předloktí a pár odřenin. Děti si 
vedly skvěle. Podařilo se jim zkoncentro-
vat se na situaci, navázat dobrou komuni-
kaci, správně rozeznat závažnost situace  
a nijak zásadně nechybovat. Úspěš-
ný první zásah je nabyl sebevědomím 
ke zvládnutí druhé obtížnější situace. 
Při neopatrném zacházení s plynovým 
sporákem došlo v rodinném domku  

k požáru, přičemž 
v zakouřeném pro-
storu uvízla matka 
se svým malým 
dítětem. Týmy zna-
lé zásady, že v prv-
ním případě musí 
chránit své zdraví, 
si se situací pora-
dily velmi obratně. 
Při nejednom zása-
hu jsme ocenily  
i vynalézavost dětí. 
Bravurně si pora-
dily i s popálenina-
mi a vyvrtnutým 
kotníkem matky. 
Situaci ztěžova-
la obava matky o 
dítě, které bylo 
nutno oživovat. 

Stadion Širůch ožil 6. května opět fotbalem mladších 
žáků z celého okresu. Z okrskového kola postoupilo 
osm týmů. V okresním kole Mc Donalďs Cupu školu 
Staré Město skvěle reprezentovalo družstvo složené  
z žáků 2. a 3. ročníku. Jako už tradičně  se chlapci 
utkali v prvním zápase se ZŠ Uherské Hradiště - spor-
tovní, zápas vyhráli 3:1 (Kowalík 2, Horák 1). Další 
zápas sehráli s Bánovem 3:1 (Kowalík 2, Popelka 1). 
Poslední utkání nás čekalo se ZŠ Strání, které jsme 
vyhráli 5:1 (Kowalík 4, Popelka 1). Žáci prolétli vítěz-
ně skupinou a postoupili do semifinále, kde se utkali 
s Polešovicemi 1:0 (Kowalík 1) a do finále nastoupili  
s odhodláním poprat se o zlato. Skvělé zakonče-
ní  turnaje završili zápasem se ZŠ Uherský Brod 
Na Výsluní 4:2 (Kowalík 4).  Dne 20. května naši 
malí fotbalisté postupují jako vítězové do kraj-
ského kola ve Zlíně. Blahopřejeme k postupu  
a přejeme hodně úspěchů.

Mgr. Jitka Trnčáková

Tento technicky náročný zásah byl 
vystřídán vzápětí dalším. Ocit-
li jsme se u rvačky dvou mladých 
mužů, při níž jeden skončil s nožem  
v břiše a druhý agresivní a alkoholem 
intoxikovaný muž utrpěl hlubokou 
řeznou ránu v dlani a silně krvácel  
z nosu. Figuranti se zhostili své situ-
ace náramně. Zasahujícím týmům 
opravdu nedali nic zadarmo.  Při 
ošetřování poraněného břicha byly 
týmy velmi vynalézavé, což se u roz-
hodčích setkalo s opravdovým uzná-
ním a obdivem. Poslední modelová 
situace vyžadovala také jistou dávku 
technických znalostí. Při autonehodě 
utrpěl řidič závažné poranění břicha  
s vnitřním krvácením. U spolujezdce 
byla indikována zlomenina stehen-
ní kosti. Ani při tomto zásahu se děti 
nedopustily žádných zásadních chyb. 
Sklidily ze strany rozhodčích a při-
hlížejících velký obdiv za to, jak profe-
sionálně se obtížných situací zhostily.

Věřím, že toto zážitkové cvičení 
bylo nejen zpříjemněním sobotního 
dopoledne pro nás všechny, ale že se 
nám také díky němu podaří vypilovat 
poslední drobnosti, které při zásahu 
rozhodují o přežití a následné kvalitě 
života postiženého.

Držte nám pěsti, získané vědomosti se 
budeme snažit poměřit s jinými dětmi na 
soutěžích již teď v květnu. A navíc prak-
tická znalost poskytování první pomoci 
se nám v životě jistě bude nejednou hodit.

Ing. Petra Šáchová
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PASOVÁNÍ RYTÍŘŮ 
„ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO“

Představte si, jak ten čas letí! Již po desáté se odehrál ve 
středu 14. května ve společensko-kulturním centru originální 
staroměstský obřad pasování chlapců a dívek základní školy na 

rytíře „Řádu čtenářského.“
Na pódium přišel vznešený král Knihoslav a sličná princezna 

Knihoslava, společně s vedoucí knihovny Miladou Rokytovou, 
a pak již všichni žáčci 1. tříd v přítomnosti svých učitelek, byli 
pasování za čtenáře městské knihovny. V dopoledních hodi-
nách se děti sešly v knihovně a králi Knihoslavovi ukázaly, 
jak již umí pěkně číst. Příjemné odpoledne zpestřila pohádka  
a kouzla, které předvedl herec Slováckého divadla Tomáš Šulaj 
za velkého jásotu všech přítomných prvňáčků.

Milan Kubíček

Král Knihoslav (Radoslav Malina) pasuje žáky 1. tříd za rytíře „Řádu 
čtenářského.“ Asistuje princezna Knihoslava (Pavlína Elšíková)  
a knihovnice Milada Rokytová.                                  Foto: Milan Kubíček

Sobota 31. května
SLOVÁCKÝ VERBUŇK
Regionální soutěž tanečníků verbuňku + beseda u cimbálu
Účinkují: CM Bálešáci, Dolina
Začátek: 20:00 hod. Vstupné: 80,-Kč

Neděle 8. června
SVČ KLUBKO STARÉ MĚSTO
GALERIE
Závěrečná přehlídka a prezentace činnosti 
Začátek: 16:00 hod.
Vstupné: dobrovolné

Sobota 28. června
POHNISA 
Turnaj rekr. hráčů ve čtyřhře: stolní tenis – badminton
Začátek: 9:00 hod
Startovné: 50,- Kč/hráč

Čtvrtek 3. – neděle 6. července
LANPÁRTY
LanCraft Summer 2014
- hry StarCraft 2, Hearthstone a Dota 2

Pondělí 7- pátek 11. července
SVČ KLUBKO STARÉ MĚSTO
MUZIKÁL 
Letní příměstský tábor pro budoucí tanečníky, zpěváky a herce od 6 
do 18 let
více Info na 725 502 297

pátek 18. – neděle 20. července
LANPÁRTY 
JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK QUIETUS-DAY
- CS 1.6, CS: GO, LOL - League of Legends

Děti z 1. tříd si zadováděly na pódiu. 
Foto: MK

Divadelní sál se zaplnil dětmi, rodiči a prarodiči, kteří se přišli podívat 
na své potomky. 

Foto: Milan Kubíček
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Mediálním partnerem  
Společensko-kulturního centra  
je Radio Zlín  -  91,7 Fm, 96,2 Fm, 101,0 Fm, 102,5 Fm



11Ahoj děti!

Dne rodiny ve Starém Městě se zúčastnilo celkem 17 rodin (42 účastníků). 
V soutěži „O pohár starosty“ se umístili na 1. místě Halodovi (na snímku), 
na 2. místě Spáčilovi a na 3. místě Jedličkovi.                                 Foto: SVČ

Tvořivá dílna na stanovišti u radnice v rámci prvního Dne rodiny. 
Foto: SVČ

HRANÍ S MIMINKY

16. 6. pondělí 9:00 - 11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3 - 12 měsíců. Na programu roz-
vojové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkuše-
ností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA

23. 6. pondělí  9:00 - 11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč

KROUŽKY RC 

Čtyřlístek pro maminky s dětmi 1 - 3 roky:
Středa, čtvrtek, pátek 9:00 - 11:00
Můžete chodit pravidelně, nebo i jednorázově, další infor-
mace přímo v kroužcích.
(S sebou přezůvky a vstupné 50,- Kč)
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KLUBKO
STARÉ MĚSTO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
U Školky 1409, 686 03 Staré Město, tel. 572 541 103, tel.,záz., fax. 572 543 041,
mobil: 725 502 297, email: svcklubkosm@uh.cz, www.klubkosm.cz

PROGRAM NA ČERVEN 2014
  SVČ KLUBKO

STAROMĚSTSKÝ KOMÁR
Soutěž leteckých modelářů – házení házedel.
Místo: Staroměstské louky. Více informací na samostatných 
plakátcích a na www.klubkosm.cz

TVOŘIVÁ DÍLNA – KVĚTY Z PETKY
5. 6. čtvrtek 16:30 – 18:30 
Na dnešní dílně si vyzkoušíme recyklování obyčejné PET lah-
ve, ze které vytvoříme netradiční květiny. Využít ji můžeme 
jako ozdobu do našich domovů, či jako brož na tašku, nebo 
podle vlastního přání, fantazii se meze nekladou.
Cena: 70,-  Kč, pro členy TD 50,- Kč
S sebou: přezůvky

GALERIE – PREZENTACE KROUŽKŮ SVČ KLUBKO 
8. 6. neděle od 16:00
Místo: Společensko kulturní centrum Staré Město
Závěrečné vystoupení kroužků za školní rok 2013/2014, 
výstavka výrobků z rukodělných kroužků a fotografií z čin-
nosti SVČ Klubko.
Vstupné dobrovolné.

KLUBKO NA STAROMĚSTSKÉM DNU 
21. 6. sobota
Hry a soutěže pro děti, vystoupení kroužků
Bližší informace na samostatných plakátech.

AKCÍ GALERIE KONČÍ PRAVIDELNÉ SCHŮZKY KROUŽKŮ.
RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK KONČÍ 20. 6.
TĚŠÍME SE NA VÁS NA DALŠÍCH AKCÍCH, TÁBORECH  
A V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE.

  RODINNÉ CENTRUM ČTYŘLÍSTEK

HRANÍ S MIMINKY
2. 6. pondělí 9:00 - 11:00
Pro všechny rodiče s dětmi 3-12 měsíců. Na programu rozvo-
jové hry, cvičení, říkanky, písničky a také výměna zkušeností.
S sebou: přezůvky 
Vstupné: 50,- Kč

MAMKAVÁRNA
9. 6. pondělí  9:00 - 11:00
Volné hraní v herně i tělocvičně. K dispozici hračky i cvičební 
náčiní. Posezení pro maminky.
S sebou: přezůvky
Vstupné: 20,- Kč



12 Zprávy z radnice

Je mnoho novin, 
pouze jedny jsou
Staroměstské
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 p. č. 6214/540 ostat. plocha o výměře  
1 m2, na dobu neurčitou a nájemné ve 
výši 940 Kč/rok, za účelem stavby „Bez-
bariérový chodník na ulici Velehradské 
ve Starém  Městě, západní větev“.

1.7 ukončení pronájmu nebytových 
prostor a věcí movitých – restaurace Vic-
toria v budově č. p. 1921, ul. Nad Hřiš-
těm ve Starém Městě, k. ú. Staré Město  
u Uh. Hradiště, paní Jarmile Paráko-
vé, Uh. Hradiště - Jarošov, Louky 492, 
dohodou k 30. 06. 2014.

2.1 zadávací podmínky a projekto-
vou  dokumentaci k podlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce na akci Revi-
talizace ulice Nádražní ve Starém Městě 
zadávané v otevřeném řízení. 

2.2 zadávací podmínky veřejné  zakázky  
malého rozsahu na služby akce Zastavo-
vací studie areálu Školního hospodář-
ství, s. r. o.

2.3 zadávací podmínky veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce akce 
Základní škola č. p. 1720 – rekonstrukce 
kotelny ZŠ.

2.4 projektovou dokumentaci na akci 
Místní komunikace ulice Zelnitiusova 
Staré Město.

2.5 Smlouvu o poskytnutí dotace na 
individuální projekt z Regionálního ope-
račního programu regionu soudržnosti 
Střední Morava číslo ÚRR D-2014/0089/
OKP na akci Rozcestí Velké Moravy  
a pověřila p. Josefa Bazalu, starostu měs-
ta k podpisu této smlouvy.

6.1 finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč 
na filmový a osvětový festival Prolínání 
2014,  pořádaný občanským sdružením 
AUXIMA Staré Město dne 23. 06. 2014.

6.3 místostarostovi Radoslavu Malino-
vi zahraniční pracovní cestu do Nizo-
zemska ve dnech 10. 05. - 13. 05. 2014, 
organizovanou DSO Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na 
řece Moravě, která je zaměřena na rozvoj  
a provoz plavebních přístavišť a kanálů  
v Nizozemsku.

II.  souhlasila

1.8 s umístěním energetického zařízení 
a zřízením úplatného věcného břemene 
ve prospěch společnosti E.ON Distribu-
ce, a. s. se sídlem České Budějovice, F. A. 

Gerstnera 2151/6, IČ: 28085400, zastou-
pené společností E.ON Česká republika, 
s. r. o., se sídlem České Budějovice, F. A. 
Gerstnera 2151/6, IČ 25733591, na právo 
umístění stavby „Staré Město, Jezuitská, 
kab. NN“, umístění vedení NN v délce 
cca 257 m, skříň 2 ks na pozemcích p. č. 
4546/6, 4546/4, 107/12, 4546/1 a 4546/36  
ve vlastnictví města Staré Město, v k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště. 
Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a 
provozování zařízení distribuční soustavy 
spočívající v umístění vedení NN a skříní. 
Věcné břemeno se zřizuje za úplatu, a to 
formou jednorázové úhrady, která bude 
vypočtena dle platných cenových předpisů 
ve smyslu § 18 zákona 151/97 Sb. ve znění 
pozdějších novel, a to výnosovou meto-
dou, jako pětinásobek ročního užitku, dle 
cenového výměru MF pro stanovení regu-
lovaných cen. Pro rok 2014 platí částka 20 
Kč/m2 a rok. 

III. jmenovala

2.1 komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek podlimitní veřejné zakázky na 
stavební  práce na akci Revitalizace uli-
ce Nádražní ve Starém Městě, zadávané  
v otevřeném řízení, která provede i ote-
vírání obálek a posouzení  kvalifikace ve 
složení: 
 členové – Josef Bazala, Radoslav Malina, 
Ing. Robert Staufčík, Ing. Ladislav Alster,  
Ing.  Jiří  Kiml,  náhradníci – Ing. Vladimír 
Kučera, Ing. Kamil Psotka, Martin Rachů-
nek, Marcela Sedlářová, Ing. Kateřina  
Illková Lhotská.

IV. určila

2.2  vyzvat k podání nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na služby akce
 Zastavovací studie areálu Školního hos-
podářství, s. r. o. tyto dodavatele:  G G 
ARCHICO, a. s., Uh. Hradiště,  S-projekt  
plus, a. s.,  Zlín, Centroprojekt Group, a. s., 
Zlín, Hutní projekt Frýdek-Místek, a. s.

2.3 vyzvat k podání nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na stavební prá-
ce  akce Základní škola č. p. 1720 – rekon-
strukce kotelny ZŠ tyto dodavatele: 
 PaPP, spol. s r. o., Uherské Hradiště, Pon-
tinagas, s. r. o., Uh. Hradiště,  Vodo-topo 
Horecký, s. r. o., Šumice, Vodo-topo-plyn 
Křemeček Jiří, St. Město, VTP-Pelka,  
s. r. o., St. Město, MARKO realizace, s. r. o., 
Huštěnovice.

V. vzala na vědomí

4.1  vyjádření města k žádosti  o zaháje-
ní stavebního řízení dle § 112 stavebního 

zákona  v platném znění dle zápisu. 

6.2 žádost o finanční příspěvek o. s. 
Život pro děti, Na Dolině 921, Kuno-
vice, na akci Charitativní tour na kole 
2014, charitativní mezinárodní projekt 
na podporu osvěty boje s onkologic-
kým onemocněním dětí. Rada města 
požaduje vyjádření sociální komise 
k této žádosti.

VI.  uložila

1.  Odboru správy majetku a životního 
prostředí

1.2  zveřejnit záměr na pronájem 
části pozemku p. č. 233/7 ost. plocha  
o výměře 10 m2, který se nachází v loka-
litě Trávník ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště,  na úředních des-
kách.

1.6  zveřejnit záměr na převod majet-
ku – prodej části pozemku p. č. 4548/1 
ostat. plocha o výměře cca 26 m2 v loka-
litě Obilní čtvrť ve Starém Městě, k. ú. 
Staré Město u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách.  

1.7  zveřejnit záměr na pronájem neby-
tových prostor a věcí movitých (restau-
race Victoria) v budově č. p. 1921, ul. 
Nad Hřištěm ve Starém Městě, k. ú. Sta-
ré Město  u Uh. Hradiště, na úředních 
deskách.   

1.9  zveřejnit záměr na výpůjčku čás-
ti pozemku p. č. 129/2 ostat. plocha/
zeleň o výměře cca 250 m2 v lokalitě ul. 
Za Mlýnem ve Starém Městě, k. ú. Staré 
Město u Uh. Hradiště, na úředních des-
kách.   
2. Odboru investic

2.4  zajistit vydání stavebního povolení 
a provedení výběrového řízení na zho-
tovitele  stavebních prací na akci Místní 
komunikace ulice Zelnitiusova Staré 
Město.

3.   Finančnímu odboru

2.5 připravit rozpočtové opatření na 
změnu financování akce Rozcestí Velké 
Moravy.

 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

(dokončení ze str. 6)



  
Ondatra pižmová si staví nory na březích

Moudra Mr. Orang Utana

Pranostiky na červen
 Červen studený – sedlák krčí rame-
ny.
 O svatém Fortunátu (1. června) má 
kapka deště cenu dukátu.
 Netřeba v červnu o déšť prositi, při-
jde, jak začnem kositi.
 Medardova kápě (8. června), čtyřicet 
dní kape.
 O svatém Barnabáši (11. června) 
bouřky často straší.
 Pokud červen více suchý než mokrý 
panuje, dobrým vínem naše sudy napl-
ňuje.
 Svatá Tonička mívá často uplakaná 
očička.
 Na svatého Jana (24. června) otvírá 
se létu brána.
 Červen stálý – prosinec dokonalý.

NI

Nešťastní jsou ti, kdo nemají smysl pro žert, 
nemají ani smysl pro vážnost.

Slova se nepočítají, ani se neměří, ale váží.

Věhlas těch nahoře by se měl vždycky měřit 
prostředky, kterými ho dosáhli.

Co je to sláva? Pestrá záplata na hadrech.

Hlupák hlupáka pozná zdaleka.

Bohatství je úhoř a chudoba ježek.

Nejlépe poznáte charakter člověka v peněžních 
záležitostech, při pití a v hněvu.

Líná slepice umře hlady na snopu pšenice.

Nejhorší způsob chudoby – chudoba ducha.

Leží-li ti na srdci blaho tvých dětí, dej jim 
zakusit trochu zimy a hladu.

Opravdu to není bobr, je to ondatra.                                                             Foto: Vladimír Kučera

 S R A N D O V N A

Jak ondatra ke svému pojmenová-
ní pižmová přišla? Poblíž pohlavních  
orgánů má žlázu, ze které vylučuje piž-
mo, proto se jí přezdívá i pižmovka. 
Ondatra není u nás původním druhem. 
Tento hrabošovitý hlodavec pochází ze 
Severní Ameriky a na naše území, stej-
ně jako do celé Evropy, se rozšířil teprve 
po roce 1905, kdy byl jako kožešinové 

zvíře vysazen nedaleko Staré Hutě u Dob-
říše. Díky svým silným končetinám a ze 
stran zploštělému ocasu dobře plave. Živí 
se především rostlinnou potravou, nepo-
hrdne také malými rybkami a škeblemi. 
Ondatra je velká přibližně 30 cm, staví 
si nory na březích řek, potoků a vodních 
nádrží, až čtyřikrát ročně vyvádí 5 až 14 
mláďat.

Milan Kubíček

Ondatra se zdržuje v blízkosti vodních toků. 
Foto: Vladimír Kučera

Fotopostřehy

DÁREČEK PRO TCHYNI
Přijde chlapík do obchodu: „Máte 

kostkový cukr?“
Prodavačka: „Nemáme, čekáme 

zboží.“
Chlapík: „A nějakou jinou levnou 

bonboniéru pro tchyni?“

V ORDINACI U LÉKAŘE
Dáma v letech se ptá: „Pane doktore, 

co byste mi poradil na vrásky na krku?“
„No myslím, že nejlepší bude rolák.“

PITOMEČCI V AKCI
Dva zloději potřebují přelézt vysokou 

zeď u domu na Trávníku.
Jeden říká: „Blbče, udělej mi kozu!“
A ten druhý: „Mééééééé.“

PAPAT SE NEBUDE
Dáša říká Pepovi: „Borovičku a fernet 

zase zdražili.“
Pepek se zamyslí a povídá: „Nedá se 

nic dělat, musíme míň jíst.“
PI 
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Krátce před 17. hodinou byla v Obilní čtvrti přestřižena bílá stu-
ha. Na snímku zleva vedoucí odboru majetku a životního prostředí 
Ing. Markéta Hrušková, místostarosta Radoslav Malina, zástupce 
firmy Slovácké vodovody a kanalizace Uherské Hradiště Ing. Ivo 
Hána, jednatel firmy Kartusek Ekostav s. r. o. Tomáš Kartusek, sta-
rosta Josef Bazala a asistentka Kateřina Popelková. 

Foto: Vladimír Kučera

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ KOMUNIKACE V OBILNÍ ČTVRTI
V minulých čtyřech letech se ve Sta-

rém Městě uskutečnilo několik slav-
nostních akcí, při kterých byly předá-
ny občanům zrekonstruované ulice či 
celé sídliště. Například v roce 2010 se 
uskutečnila revitalizace sídliště Kopán-
ky, v roce 2011 byla zrekonstruována 
severní část náměstí Hrdinů a v roce 
2012 došlo k proměně ulic v okolí fot-
balového stadionu na Širůchu. Všechny 
tyto akce se vydařily, byly hojně navští-
veny občany, vyhrávala hudba a bylo 
velmi pěkné počasí. 

Při slavnostním otevření komunikací 
v Obilní čtvrti, které bylo naplánová-
no na pátek 25. dubna v 16 hodin, se 
počasí opravdu nevydařilo. Obloha se 
zatáhla černými mraky, přišla bouřka 
a více než hodinu intenzivně pršelo. 
Z toho důvodu bylo slavnostní zaháje-
ní posunuto o hodinu později. V krát-
kém proslovu vystoupil starosta Josef 

Bylo nevlídné počasí, příchozí se chránili před deštěm v přístřešku. Zahrála kapela Štrůdl. 
Foto: Vladimír Kučera

Komunikace, chodníky a nová parkovací místa v Obilní čtvrti v blíz-
kosti potoka Salašky.                Foto: Milan Kubíček

Bazala, který průběh stavebních prací 
zhodnotil a poděkoval občanům za trpě-
livost, protože se zde vyskytlo několik 
nečekaných problémů. K dobré pohodě 
vyhrávala country kapela Štrůdl, kuchaři 
Radek Juřena s kolegou Adamem Rýdlem 
grilovali klobásky a čepovali pivo.

V průběhu druhé poloviny minulého 

roku a začátkem roku letošního bylo 
pracovníky firmy Ekostav Kartusek  
s. r. o. zrekonstruováno 338 metrů míst-
ní komunikace, 203 metrů chodníků, 
byla vybudována nová parkovací místa, 
veřejné osvětlení. Náklady stavby činily  
čtyři miliony korun.

Milan Kubíček
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Vnitřní komunikace v Obilní čtvrti s novými parkovacími místy. 
Foto: Milan Kubíček

Kuchaři Radek Juřena a Adam Rýdl grilovali klobásky a čepovali 
pivo. 

Foto: MK
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1. DEN RODINY A OSLAVA SVÁTKU MATEK

SVČ Klubko mělo informační stánek na parkovišti u radnice. V jeho 
blízkosti pak probíhaly hry a soutěže pro děti. 

Foto: Milan Kubíček

Na jevišti „Večerníčci“ z Křesťanské mateřské školy Za Radnicí. 
Foto: Milan Kubíček

Přání maminkám k svátku na dopolední mši v kostele sv. Michaela. Náš kostelíček na hřbitově 
je sice malý, ale dobrých lidí se vejde...

Foto: František Ingr

„Berušky a Mravenečci“ z MŠ Rastislavova při vystoupení ke Dni matek.                Foto: MK
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Středisko volného času Klubko  
a město Staré Město uspořádaly 
druhou květnovou neděli 1. DEN 
RODINY spojený s oslavou Dne 
matek.

Již v 9 hodin se zcela zaplnil kos-
tel sv. Michaela, kde byla mše sva-
tá spojená s přáním maminkám  
k svátku. V době od 9:30 do 13 hodin byla 
naplánována zajímavá akce na parkovišti 
před radnicí. Součástí 1. DNE RODINY 
byly netradiční soutěže pro celou rodinu, 
hry, cvičení a tvoření. Také byly k dis-
pozici propagační materiály o tom, jak  
s dětmi trávit volný čas na Staro-
městsku a blízkém okolí. Bohužel 
této akci nepřálo počasí, pršelo  
a foukal studený vítr. Ale kdo přišel,  
určitě nelitoval.

Odpoledne bylo na programu 
ve společensko – kulturním cent-

ru vystoupení ke Dni matek, které 
připravila kulturní komise Rady 
města Staré Město. Moderoval sta-
rosta Josef Bazala, který zapojil do 
programu i přítomné děti v publi-
ku. Před zaplněným sálem vystou-
pili chlapci a děvčata z mateřských 
škol Rastislavova a Za Radnicí, 
ze základní umělecké školy, SVČ 
Klubko, Dolinečka II, IV a děti 
z Orla. Vstupné na koncert bylo 
dobrovolné, částka 4.741 Kč bude 
použita pro zakoupení polohovací-
ho lůžka do nemocnice v Uherském 
Hradišti. 

Milan Kubíček
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Skvělého úspěchu dosáhla Základní 
škola Staré Město, když její družstvo 
vybojovalo v republikovém finále Pře-
boru škol v šachu devatenácté místo. 
Sportovní klub Vyškov uspořádal ve 
dnech 7. - 8. dubna ve spolupráci s MSK 

ŠACHISTÉ ZŠ STARÉ MĚSTO V CELOREPUBLIKOVÉM FINÁLE
Vyškov finále pro třicet nejlepších družs-
tev z celé České republiky. Reprezenta-
ce školy ve složení Viktorie Všetulová, 
Roman Lapčík, Robin Čapek a Stanislav 
Foltýnek se do finále probojovala vítěz-
stvím v kole okresním i krajském.

Velikonoční dílničky.             Foto: VH Tak se podívejte, jací jsme šikulové. 
Foto: VH

Poslouchejme přírodu!

Dvě vítězná družstva čeká Tajuplný výlet s vedoucími Žabky. 
Foto: PK

V pondělí 14. dubna vyvrcholila na zahradě Střediska volného 
času Klubko ve Starém Městě, soutěž Poslouchejme přírodu!!! Sou-
těž probíhala od začátku školního roku na základních a středních 
školách zlínského kraje. Účastnila se jí SPŠ Otrokovice, ZŠ Luha-
čovice, ZŠ Tlumačov, které se umístily na prvních místech, ale také 
ZŠ Traplice, ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště a ZŠ Čtyřlístek Uh. Hradiš-
tě. Tématem soutěže bylo životní prostředí a problémy s ním sou-
visející. Žáci plnili každý měsíc úkoly, které se pak bodově hod-
notily a vyvrcholení proběhlo velkou soutěží týmů a vyhlášením 
výsledků. Dvě vítězná družstva čeká Tajuplný výlet s vedoucími 
z Žabky – centra ekologické výchovy při SVČ Klubko Staré Město, 
které soutěže pořádaly pod záštitou a za finanční podpory úřadu 
Zlínského kraje. 

Petra Kraváčková, vedoucí centra ekologické výchovy Žabka
www.cevzabka.xf.cz 
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Výrazný osobní úspěch zaznamenal 
Stanislav Foltýnek, který v hodnocení 
jednotlivců na 4. šachovnici obsadil zis-
kem šesti bodů vynikající 3. místo.

Všem blahopřejeme a děkujeme za 
skvělou reprezentaci školy.

Jana Trubačíková

Velikonoční dílničky v MŠ Komenského

Ve středu 16. dubna v odpoledních 
hodinách přišli rodiče za svými dět-
mi do mateřské školy v Komenského 
ulici, aby společně tvořili a pracovali.  
V 1. třídě nejmladších dětí Sluníček 
společně vytvářeli zdobený velikonoční 
květináček s kraslicí. Ve 2. třídě Kaš-
párků přeměnili květináček na veliko-
noční slepičku. V 3. třídě Motýlků zho-
tovili veselou jarní kytičku. Obdiv patří 
maminkám, které s mladším i starším 
dítětem vytvořily zvlášť jeden výrobek, 
a toho nejmladšího měly celou dobu na 
rukách.

Věra Hanslianová

NOVÁ
Kosmetika v Salonu Dalen

(kadeřnictví Dáša)
Komplexní kosmetika, 

srovnatelně nejnižší ceny
Více na www.salondalen.cz

Brněnská 271, 68603 Staré Město

Tel.: 731 110 030

18 Ahoj děti + inzerce

Učitel ZŠ Martin Motyčka postoupil 
do celostátního finále v Praze

A-Z kvíz učitele Mgr. Martina Motyčky se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací.                                                                              Foto: ZŠ

Do soutěže Domino, kterou již 
potřetí vyhlásil Národní institut 
pro další vzdělávání, se přihlásil 
i učitel přírodopisu Základní školy 
Staré Město Mgr. Martin Motyčka. 
Soutěž DOMINO má za cíl podpo-
řit aktivitu učitelů v tvorbě digitál-
ních výukových materiálů, zájem 
škol o inovaci edukačního procesu 
a využívání výukových materiálů 

v rámci výuky a samostudia žáků.
Zaslal svoji práci s názvem A-Z 

kvíz zaměřenou na rozmanitou sku-
pinu plazů, která byla zpracována 
jako počítačová prezentace v pro-
gramu Microsoft PowerPoint. Zřej-
mě proto, že s klasickou prezentací 
má jeho soutěžní práce společné-

KOSMETIKA
 V SALONU DALEN
(kadeřnictví Dáša)

Komplexní kosmetika, 
srovnatelně nejnižší ceny

Více na www.salondalen.cz
Brněnská 271, 68603 Staré Město

Tel.: 731 110 030

Ing. arch. Radmila Pešková

PROJEKTY STAVEB
BYTOVÁ ARCHITEKTURAARCCCHHITEKTUURAARCCHHHITEKTTURAA

tel.: 732 209 166

w w w.architektka.cz
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ho jen pramálo, byla z nominačního 
kola vybrána odbornou porotou do 
semifinálového moravského kola. To 
se uskutečnilo v pondělí 18. listopadu 
2013 v budově krajského pracoviště 
Národního institutu pro další vzdělá-
vání v Olomouci. Společně se sedm-
nácti dalšími kandidáty musel projít 
obhajobou práce a představit ji kole-
gům a především pětičlenné porotě, 

složené z odbor-
níků s různým 
zaměřením.

Ti posuzova-

li každou práci z několika hledisek 
(dynamika a uživatelská příjem-
nost, originalita a grafika, motivace, 
interaktivita, návodnost –  metodi-
ka, otevřenost pro změnu a ověření 
ve výuce) a do finálového kola, nej-
lepší práce. A právě Martinův A-Z 
kvíz se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací. V prosinci tedy 
bude pan učitel reprezentovat naši 
školu v celostátním finálovém kole 
v Praze. Držme pěsti...

 ZŠ
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Matematické soustředění 
s výhledem na Bílé Karpaty

Jarní zpívánky dětí ze školky

Účastníci matematického soustředění v Nové Lhotě.                                                           Foto: ZŠ

Děti společně s klienty domova na Kopánkách.             Foto: V. H.
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Ve dnech 29. - 30. dubna jsme se 
my, žáci VI.D a VIII.D Základní ško-
ly Staré Město, zúčastnili matematic-
kého soustředění v Nové Lhotě. Byli 
jsme ubytováni v hotelu Háj. Už jen 
kvůli tomuto místu byste měli litovat, 
že nejste v matematické třídě, protože 
byste si mohli vychutnat nejen luxus 
hotelu, ale i krásné prostředí kolem. 
Měli jsme příležitost vyzkoušet si logic-
ké hry, ze kterých se nám často kouřilo 
z hlavy. Někteří dokonce začali i pře-
mýšlet.  Nakonec spousta z nás odjela 
s diplomy, které jsme získali v blokusu, 

setu, pexesu, desítce, riskuj, digitu, kup-
kách a v dalších matematických úlohách. 
Možná si říkáte, že jsme nemohli mít čas 
si oddychnout. Někteří z nás zjistili, že 
dokonce v té hlavě něco mají. Byli jsme 
také na výšlapu na Kubíkův vrch. Cestou 
nám začalo trošku pršet, ale náladu nám 
zlepšil ovčácký pes. Myslíme, že i přes 
některé naše puberťácké výlevy, které 
našim učitelkám hrály na nervy, jsme si 
pobyt všichni dostatečně užili a šesťáci se 
můžou těšit, že v osmičce pojedou ještě 
jednou.

Barbora Šebelová VIII. D, Viktorie 
Šnajdrová VIII. D

Blíží se prázdniny a doba dovolených. 
Můžete nám doporučit nějaký pěkný výlet?

(Radim + Sylva 20 let)
Do Lvova. Není to daleko, přesto je to úplně 
jiný svět. Kdysi toto město v Haliči bylo součás-
tí habsburské monarchie a naši pradědečci se 
tam mohli vypravit za obchodem či na zálety 
přímým rychlovlakem Vídeň – Krakov – Lvov, 
který jezdil přes Staré Město.
Jak poznáte toho, kdo nemá v hlavě mnoho?

(Eartos, filosof)
Na první pohled.
Viděli jsme vás na motocyklových závo-
dech. Kterým jezdcům jste fandil?

(Kateřina a Renata, studentky)
Sajdkáristům Jaroslavu Zatloukalovi a Janu 
Exnerovi. Jsou to sympatičtí hoši, mají nejstar-
ší motorku ze všech jezdců, která byla vyro-
bena již v roce 1930. Možná nevíte, že před 
pár lety měl Honza Exner mohutný plnovous  
a technickým službám při jízdě pomáhal 
zametat vozovku.
Jaké ženy se vám nejvíce líbí?

(Kecka Kocurovna, dotaz e-mailem)
Ty, které mají eleganci motýlů.
Jak se udržet v dobré kondici i po čtyřicítce?

(Pavel, 42 let, cyklista z Kroměříže)
Po čtyřicítce má chlap dvě možnosti. Začne 
dědkovatět nebo sportuje. Ale při sportu často 
vznikají zranění, někdy se i umírá. Zvláště při 
těch rizikových. Proto doporučuji můj sport  
č. 1 – středně rychlou chůzi.  
Jak učinit sám sebe šťastným?

(Jonáš 23 let)
Najděte si zaměstnání, do kterého se bude-
te těšit. S radostí vyskočíte z postele a plný  
nedočkavosti se budete těšit do pracovního 
procesu. Od štěstí v práci se pak odvíjí i veške-
rá další pozitiva.
Sdělovací prostředky jsou napěchovány 
negativními zprávami. Kdy tomu všemu 
zlu bude konec?

(Vincek Cíců, dotaz e-mailem)
Nevím. Nečtěte to, nesledujte pitomosti v tele-
vizi, nenabíjejte se negativní energií. Nenechte 
si vykrádat duši různými experty z realitních 
show. Já osobně nejraději píši o věcech kladně 
kladných, krásně krásných a příjemně příjem-
ných, ovšem za předpokladu, že v našem měs-
tě budu mít to štěstí se s nimi setkat. Někteří 
mi sice nebudou věřit, ale stále tak můžu psát 
díky vzácným lidem a jejich skutkům v našem 
městě.
Které roční období máte nejraději?

(Lenka, střední věk)
Zimu bych si bezpochyby nevybral. Nejraději mám 
jaro, protože na jaře je v přírodě největší pohyb  
a všechno kolem se rychle mění, kvete a voní.

Milan Kubíček

Tradicí mateřské školy Komen-
ského je, že poslední den v dubnu 
děti společně s klienty domova pro 

osoby se zdravotním postižením na 
Kopánkách pomáhají stavět májku. 
Přitom všem zúčastněným zazpívají 

a zatančí jen tak pro 
radost jarní písničky. 

V květnu chlapci  
a děvčata z naší škol-
ky potěšili písničkou 
a dárečkem babičky  
v domě s pečovatel-
skou službou v ulici 
Bratří Mrštíků. Ješ-
tě nás čeká zahradní 
slavnost, kde zatan-
číme a zazpíváme 
rodičům. O tom všem 
čtenářům napíšeme 
příště.

Věra Hanslianová
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Výroční členská schůze zdravotně postižených občanů

Stejně jako v minulých letech se sportovní sál SKC – sokolovny zaplnil 
do posledního místa.                 Foto: Milan Kubíček

Ve čtvrtek 17. dubna, před velikonoč-
ními svátky, se opět po roce uskutečnila 
ve sportovním sále Společensko - kul-
turního centra ve Starém Městě výroč-
ní členská schůze základní organizace 
Svazu postižených civilizačními choro-
bami a místní organizace Svazu tělesně 
postižených ve Starém Městě.

Jej již tradicí, že sportovní sál SKC 
– sokolovny se vždy zaplní do posled-
ního mísa a bývá přítomno více než 
250 občanů nejen ze Starého Města, 
ale i z Uherského Hradiště a okolních 
obcí. Co láká přespolní k registraci ve 
staroměstské organizaci? Je to přede-
vším bohatá činnost dle plánu práce 
a starostlivost členů výboru a důvěrní-
ků, kteří se členům organizací věnují 
v maximálně možné míře. Na výroční 
schůzi také byla předsedkyní organiza-
ce paní Jaroslavou Gajovou velmi kladně 
hodnocena spolupráce s radnicí, která 
letos přispěla Svazu tělesně postižených 
částkou 25 tisíc korun. Poděkování 
zaslouží i firmy VTP Pelka, Tradix,  
C. S. O. a další, které členy organizace 
finančně podporují. 

Schůzi řídila Marie Lapčíková, zprá-
vu o činnosti a návrh plánu práce na rok 
2014 přednesla předsedkyně Jaroslava 
Gajová. Pro zlepšení zdravotního stavu 
členů organizací jsou určeny rekondiční 
a ozdravné pobyty v Luhačovicích, dále 
v Jeseníkách a Piešťanech, jsou připra-
veny poznávací zájezdy. První z nich se 
uskutečnil 21. května a jeho cílem byly 
Luhačovice a Vizovice. Velmi oblíbené 
jsou společenské akce, kterých se účast-
ní velké množství členů. Například 
společné posezení u myslivců na Pol-
ním mlýně, ochutnávka burčáku v září 

a Předmikulášské 
posezení s vystou-
pením folklorního 
souboru Dolineč-
ka a cimbálové 
muziky. Pozornost 
je věnována také 
jubilantům, kteří 
dostávají k životní-
mu výročí dárky. 
Nejinak tomu bylo 
i na letošní výroč-
ní schůzi, kdy byly 
připraveny dárko-
vé tašky pro členy.

V diskuzi 
vystoupil staros-
ta Josef Bazala, který poděkoval všem 
přítomným za činnost a slíbil podporu 
i v dalším roce.  Informoval přítomné 
o zachování zvýhodněné přepravy na lin-
ce MHD občanů od 70 let věku, dokončo-
vacích pracích na výstavbě náměstí Velké 
Moravy a připravo-
vaných úpravách 
veřejných prostor 
v blízkosti nádraží 
Českých drah. Dále 
hovořil o instala-
ci monitorovací-
ho zařízení podél 
potoka Salašky, 
které bude reagovat 
a hlásit zvýšený prů-
tok vody. Na závěr 
informoval o při-
pravované výstavbě 
rodinných domků 
v areálu bývalého 
Školního statku na 
Velehradské ulici.

V závěru výroční schůze bylo podáno 
občerstvení a losována bohatá tombola.

Jménem redakční rady Staroměst-
ských novin přeji všem členům organi-
zací především zdraví, pohodu a osobní 
spokojenost.

Milan Kubíček
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Zprávu o činnosti přednesla předsedkyně organizace Jarmila Gajová. Na 
snímku dále zleva pan Vaněk z velehradské organizace, Ladislav Ham-
řík, předseda okresního výboru, starosta Josef Bazala a Marie Lapčíková, 
členka výboru.                                                       Foto: Milan Kubíček

Josef Bazala a Jarmila Gajová předali Janu Vojtíkovi dárkovou tašku 
k životnímu jubileu. 

Foto: MK

Zdravotně postižení občané se na svou výroční schůzi pokaždé těší. 
Čeká je totiž velmi zajímavý program, který obětavě připravuje výbor 
organizace. 

Foto: MK
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Staroměšťané nejlepší na pátém ročníku výstavy vín

Na snímku zleva šampion výstavy z červených vín Luděk Vávra, sta-
rosta Josef Bazala, šampion výstavy z výběrových vín Dalimil Vrána  
a šampion výstavy z bílých vín z vinařství Pavlín Velké Pavlovice. 

Foto: Milan Kubíček

Degustace a hodnocení vín proběhlo 2. května. Garantem hodnocení 
byl pan Josef Bičan. Bylo hodnoceno 540 vzorků, z toho 358 bílých vín, 
151 červených vín a 31 rosé.                                     Foto: Luděk Vávra

Bílé víno okoštovali i členové Spolku přátel slivovice Staré Město. 
Foto: MK

K dobré pohodě zahrála cimbálová muzika Mladí Burčáci. 
Foto: Milan Kubíček

Ve sportovním sále byla připravena k ochutnání bílá vína. 
Foto: MK
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Druhá květnová sobota patřila  
v pořadí již pátému ročníku výstavy vín. 
Milovníci dobrého vína se sešli 10. květ-
na po 16 hodině v obou sálech Společen-
sko-kulturního centra ve Starém Městě.

Při degustaci vín, která se konala  
2. května, zasedlo celkem dvaapadesát 
degustátorů ve třinácti komisích, kteří 
zhodnotili 540 vzorků, z toho 358 bílých 
vín, 151 červených vín a 31 rosé.

Nejvíce vzorků dodali vinaři ze Sta-
rého Města (109), dále Polešovice (34), 
Boršice (31), Vinaři Mařatice (23), Sady 
(23), Vážany (20), Jalubí (18), Tupesy(16). 
Nechyběli vzorky z jižní Moravy, napří-
klad Brumovice, Bzenec, Hnanice, Vel-
ké Bílovice, Velké Pavlovice.

Šampionem výstavy z bílých vín se 
stalo vinařství Pavlovín Velké Pavlovi-
ce, Ruladské bílé 2011 VZH, šampionem 
výstavy z červených vín byl vyhodnocen 
Luděk Vávra ze Starého Města, Caber-

net Moravia 2011 PS  
a šampionem výsta-
vy z výběrových vín 
je Dalimil Vrána 
ze Starého Města, 
Frankovka 2011 
VZB. Ceny šampio-
nům předal starosta 
Josef Bazala.

Ze staroměst-
ských vinařů ode-
vzdal nejvíce vzor-
ků Dalimil Vrána 
(26), Luděk Vávra 
(14), Radek Fryš-
ták (14), Batůšek 
– Přikryl (6), Karel 
Čejka (6), Jaroslav 
Bříštěla (5), Jaroslav 
Pelka (5), Ing. Josef Vaculík (5).

K dobré pohodě vyhrávala cimbálová 
muzika Mladí Burčáci, k ochutnání byly 

připraveny lahůdkové sýry.
Bylo to velmi příjemné sobotní odpo-

ledne.                                 Milan Kubíček 
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DEN ZEMĚ V REC GROUP (KOVOSTEELU) VE ZNAMENÍ REKORDŮ

Přišlo 9624 návštěvníků, bylo ode-
vzdáno 1336 mobilů

Ve dnech 24. - 26. dubna se usku-
tečnily v areálu společnosti REC Group 
(Kovosteel) tradiční oslavy ekologické-
ho svátku Dne Země. Oslavy byly vel-
kolepé, hojně navštěvované a malými 
i velkými návštěvníky velmi dobře hod-
nocené. V sobotu 26. dubna bylo dopo-
ledne deštivé počasí, odpoledne se však 
objevilo sluníčko a lidé, a zvláště děti, si 
přišli užívat při oslavě Dne Země.

„Padly hned dva rekordy. Jeden 
v počtu návštěvníků, kterých přišlo 9624. 
A druhý v počtu odevzdaných mobilních 
telefonů. Staré Město se totiž oficiálně 
pokusilo na této akci vytvořit rekord ve 
sběru mobilních telefonů a pokořit tak 
Prahu, která doposud držela rekord s 258 
mobily. Podařilo se! Návštěvníci Dne 
Země přinesli celkem 1336 mobilních 
telefonů, čímž několikanásobně překona-
li stávající rekord, což potvrdil dohlížející 
komisař z agentury Dobrý den z Pelhři-

mova pan Juračka,“ sdělila koordinátorka 
akce Monika Ondruchová.

Ve čtvrtek 24. dubna a v pátek 25. dub-
na se akce konala pro děti z mateřských 
a základních škol. Během dvou dnů přišlo 
do areálu 2500 dětí. Byl pro ně připraven 
ekologicky motivovaný program a spousta 
další zábavy.

„V sobotu 26. dubna si návštěvníci mohli 
užít opět bohatého programu v celém are-
álu firmy. Byly připraveny segway vozítka, 
motokárová dráha, čtyřkolky, koloběžky, 
lukostřelba nebo biatlonová laserová 
střelnice. Proběhla tradiční bagrová show 
a hašení vraku vozidla. Další atrakcí byl 
fotokroužek, dále tvořivé dílny, jarmark, 
bio čajovna Sonnentor. Děti se na chvíli 
proměnily ve farmáře v Dětské farmě. Vel-
ká sláva vypukla úderem půl čtvrté, ote-
vírala se tu porodnice, první svého druhu 
na světě. Budou se v ní totiž rodit zvířátka 
z kovového odpadu. Porodnici slavnostně 
otevřeli generální ředitel společnosti REC 
Group Bronislav Janeček, starosta Starého 

Města Josef Bazala, místostarosta města 
Uherské Hradiště Stanislav Blaha a rad-
ní Zlínského kraje Ladislav Kryštof. 
Jako velké překvapení pro všechny malé 
i velké přihlížející zvědavce se v porod-
nici ukrývalo jedno čerstvé, pětimetrové 
miminko, žirafa Safira. Jejími kmotry 
se stali Dagmar Patrasová s manželem 
Felixem Slováčkem,“ doplnila Monika 
Ondruchová.

Výtěžek z letošní akce putoval do 
Domova pro postižené osoby Bělinka 
v Kunovicích. Společnost REC Group 
věnovala této organizaci šek ve výši 
78000 Kč. Další šek v hodnotě 21984 Kč 
byl řediteli Domova Bělinka předán 
z rukou jednatele společnosti Steelmet 
Milana Bureše. Organizátoři děkují 
všem návštěvníkům za účast na Dnu 
Země i za podporu dobré věci.

MK
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I když se letos již tradiční akce Na 
kole vinohrady Uherskohradišťska 
a Uherskobrodska konala mezi kapka-
mi deště, nakonec se vydařila. Z Masa-
rykova náměstí v Uherském Hradišti 
vyjelo na čtyři z původně šesti plánova-
ných stezek celkem 292 registrovaných 
cyklistů. Ke skalním příznivcům akce 
z města a nejbližšího okolí se už tradič-

Slovácké cyklostezky otevřelo 313 cyklistů
ně připojili účastníci z Ostravska a Sloven-
ska. Otevírat cyklostezky ale letos pomohli 
i studenti z Francie, Turecka, Polska, Jižní 
Korey, Rumunska nebo Španělska, kte-
ří v rámci ESC (Exchange Student Club) 
při Vysoké škole báňské v Ostravě absol-
vovali Stezku Rulandského bílého. Z Tu-
pes přes Velehrad do Kudlovic se vydala 
i mezinárodní skupinka Centra ekologic-

ké výchovy Žabka ze Starého Města. Na 
odpolední program na hradišťském 
Masarykově náměstí už zasvítilo sluníč-
ko a zasloužené dojezdové občerstvení 
zpříjemnilo i vystoupení muzikantů, ta-
nečníků a zpěváků Folklorního souboru 
Buchlovice. V Uherském Brodě se od-
hodlalo vyjet na tři značené cyklostezky 
21 účastníků.              Deta Vaculíková

Na Den Země přišlo celkem 9624 návštěvníků.                                                  Foto: Lucie Presová

Otevírala se porodnice, první svého druhu 
na světě. Budou se zde rodit kovová zvířát-
ka. Na snímku pětimetrové miminko, žirafa 
Safira.          Foto: Lucie Presová
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Starostka T. J. Sokol Ing. Antonie Řádková pozdravila všechny přítom-
né, potom vystoupil starosta města Josef Bazala. 

Foto: Vladimír Kučera

Oslava 100 let T. J. Sokol Staré Město
V sobotu 26. dubna od 15 hodin 

se uskutečnila ve staroměstské  
sokolovně oslava 100. výročí 
založení T. J. Sokol Staré Město. 

Prvním bodem oslavy bylo odhalení 
pamětních desek na nově instalovaném 
sokolském památníku s vysazenými 
pamětními lípami. Lípa 2012 byla vysa-
zena k 150. výročí české obce sokol-
ské a XV. všesokolskému sletu v Praze 
v roce 2012. Lípa 2014 byla vysazena 
v upomínku 100. výročí T. J. Sokol Sta-
ré Město v předvečer oslavy. Pamětní 
deska v průčelí je replikou původní 
bronzové desky instalované 9. května 
1947 památce dlouholetého náčelníka 
T. J. Sokol Staré Město Václava Pavlíka, 
který položil svůj mladý život (38 let) za 
vlast v protifašistickém odboji.

Pak následovaly krátké proslovy. 
Hovořila starostka Sokola Ing. Anto-
nie Řádková, zdravici pronesl starosta 
města Josef Bazala, potom promluvi-
la župní náčelnice Helena Chytková, 
předseda Sportovních klubů Staré Měs-
to Ing. Obdržálek, starosta T. J. Sokol 
Uherské Hradiště Jaroslav Ševčík, 
předseda tenisového klubu Jan Svoboda 
a před i po zasazení lípy koncertovala 
Folklorní skupina při ZŠ Staré Město 
s učitelem Mgr. Josefem Pavelou. Pří-
tomní sokoli a hosté si poslechli sklad-
by Ja dolina, dolina, Ani sem si nemys-
lela a další. 

Vznik Sokola ve Starém Městě se 
datuje dnem 26. května 1914, kdy byla 
v hostinci Na Lapači založena místní 

Folklorní skupina při ZŠ Staré Město s učitelem Mgr. Josefem Pavelou 
vystoupila v Tyršově ulici u nově vysazené pamětní lípy. 

Foto: Milan Kubíček

 Staroměstské noviny 6/14 Staroměstské noviny 6/14

Nejstarší sokolská generace společně s dětmi při zahájení oslav.
 Foto: Vladimír Kučera

organizace. Stav-
ba sokolovny byla 
zahájena v září 1934 
při oslavách 20 let 
založení Sokola ve 
Starém Městě. Roz-
počet stavby činil 
186 tisíc korun. Po 
odborné stránce řídil 
práce bratr Sudolský 
s bratrem Horákem 
a finanční záležitos-
ti měl na starosti 
bratr Lev Chaloup-
ka. Starý bratr Jan 
Němeček, který 
byl starostou měs-
ta dlouhých 20 let 
v letech 1899 – 1919, 
vytrvale a těžce pra-

coval při výkopu základů. Nově vybudo-
vaná sokolovna byla otevřena 8. září 1935. 
Dlouhá desetiletí sloužila nejen sokolům, 
ale i občanům při zde pořádaných kul-
turních, sportovních 
a společenských 
akcích.

V roce 2003 začaly 
na základě rozhod-
nutí zastupitelstva 
města první jedná-
ní o dalším osudu 
pro Staré Město tak 
důležité stavby. Po 
dvou letech složitých 
jednání došlo ke 
shodě, budova pře-
chází na 50 let do 

majetku města a konečně se začalo 
s rekonstrukcí celého objektu. Hlavní 
dodavatelem stavby byla firma Stavby 
Boršice, která odvedla velký kus prá-
ce. Intenzivně pracovali od konce roku 

Pamětní lípa 2014.                                                   Foto: Milan Kubíček
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Cvičení žen s velkými míči.                                      Foto: Milan Kubíček
Starostka Ing. Antonie Řádková společně 
s Vendulou Večeřovou a Simonou Pleváko-
vou uvedla malou sokolskou akademii. 

Foto: Milan Kubíček

2005 a 15. září 2006 byla stavba zkolau-
dována. Nejednalo se jen o rekonstruk-
ci, ale část objektu byla přistavena. Podél 
Tyršovy ulice bylo odstraněno oplocení 
a vybudováno parkoviště pro 25 auto-
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Sokolky si připomněly své dětství v jednom vystoupení a to s humorem 
sobě vlastním.                                                         Foto: Milan Kubíček

Vzpomínka na divadelní představení Tetička 
z Radějova.                                       Foto: MK

Skladba dětí Ať žijí duchové.                                  Foto: Milan Kubíček

Účastníci oslavy v divadelním sále. 
Foto: MK

Během 2. světové války bylo vězněno kolem  
12 tisíc sokolů, z toho 3390 bylo umučeno nebo 
popraveno. Sokoli ze Starého Města mají pamět-
ní desku na budově sokolovny.            Foto: MK

mobilů. Náklady 
rekonstrukce soko-
lovny byly 42 mili-
onů korun, město 
si vzalo 30 milionů 
korun úvěr, 10 mili-
onů byla dotace 
z Prahy a dva mili-
ony korun šly z roz-
počtu města.

Slavnostní otevře-
ní SKC – sokolovny 
bylo na programu 
28. září 2006 a násle-
doval den otevřených dveří pro občany. 
Tolik stručně k historii stavby a rekon-
strukce sokolovny.

Po úvodní části oslav, které se odehrály 
na prostranství před sokolovnou, se všich-
ni přítomní přesunuli do divadelního sálu. 
Na programu byla malá sokolská akade-
mie, viděli jsme vzpomínku na divadelní 

představení ochotnického divadla Tetič-
ka z Radějova, k dobré pohodě zahrála 
Cimbálová muzika Bálešáci. Ve vesti-
bulu byla k nahlédnutí výstava kronik, 
sokolské výstroje, odznaků a medailí. 
Historie T. J. Sokol Staré Město 1914 – 
2014 byla shrnuta v nově vydaném al-
manachu.                         Milan Kubíček
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Plavební sezona v přístavu slavnostně zahájena

Lidé čekají na příjezd lodi, mnoho z nich přijelo na kole. 
Foto: MK
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Odemykání plavební sezony na Baťově kanálu v přístavu 
Staré Město se uskutečnilo ve čtvrtek 1. května za pěkného slu-
nečného počasí. 

Krátce po 14. hodině plavební sezonu slavnostně zahájil mís-
tostarosta Radoslav Malina společně s provozovatelem přístavu 
Zdeňkem Klečkou ze společnosti LODĚ – HAUSBÓTY. Potom již 
následovaly vyhlídkové plavby na lodích Pannonia a Pannonia 2, 
k dobré pohodě vyhrávala country skupina Štrůdl. 

Projížďky na lodích byly zdarma, děti navíc dostaly sladkost a vol-
nou vstupenku do Kovozoo, která se nachází ve staroměstské spo-
lečnosti REC Group (Kovosteel). Po celé odpoledne byly k dostání 
rybí speciality, grilovaná žebra a kolena i třeba rybí gulášek a další 
pochutiny ze sladkovodních ryb. Na čepu byla kofola a také speciální 
piva Baťův Kounic 110 a Loďák 120. V objektu restaurace jsou vítání 
cyklisté, kteří zde mají zajištěn potřebný servis, sprchy i půjčovnu kol.

Půjčovna lodí a hausbótů nabízí lodě pro 5, 6 nebo 12 osob 
s možností plavby po Baťově kanálu a řece Moravě. K řízení lodí 
není potřeba žádného průkazu, pouze krátké proškolení před  
první plavbou. Pokud zájemci nebudou chtít loď řídit, bude jim 
přidělen kapitán, který se postará o bezpečnou plavbu.

V průběhu plavební sezony čeká návštěvníky pestrý a zajímavý 
program. Například každý pátek večer bude hrát v přístavu živá 
hudba.  Více informací na www.lode-hausboty.cz     

Milan Kubíček   

Ve staroměstském přístavu bylo v den slavnostního zahájení 1. května 
velmi živo. Přišli nejen zájemci o plavbu lodí, ale i lidé, kteří se vypravili 
ochutnat některou z rybích specialit. Zastavilo se i mnoho cyklistů. 

Foto: Milan Kubíček

Místostarosta Radoslav Malina odemknul Baťův kanál speciálním  
klíčem. Příhlíží kapitán lodi Pannonia.

Foto: Vladimír Kučera

Lodě Pannonia a Pannonia 2 vypluly na prvomájovou plavbu do Baťově 
kanálu.                                                                         Foto: Milan Kubíček

Staroměstský přístav patří mezi nejlépe vybavené a také nejnavštěvova-
nější na Baťově kanálu. 

Foto: Vladimír Kučera
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Volejbalisté VSK Staré Město ukončili 
účinkování v nejvyšší soutěži 

Extraligoví volejbalisté VSK Staré Město v ročníku 2012/2013.
Foto: Milan Kubíček

Jakmile to počasí dovolí, na koupališti bude otevřeno. Na snímku první návštěvníci koupaliště  
- čapí inspektoři.                                                                                      Foto: Ing. Vladimír Beránek

Přijďte na koupaliště Širůch 
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Když před dvěma lety po vítězství  
v 1. lize a díky úspěšné baráži s EGE 
České Budějovice postoupili staro-
městští volejbalisté do nejvyšší soutěže 
extraligy, předpokládalo se, že jedna 
sezóna bude tak akorát na srovnání 
úrovně amatérského volejbalu s profe-
sionální soutěží. Jenže borci ze Širůchu  
překvapili a v tabulce extraligy za sebou 
nechali mužstvo SKV Ústí n. L., čímž si 
zachovali příslušnost mezi volejbalo-
vou elitou i pro další soutěžní ročník. 
Největší úspěch zaznamenali vítěz-
stvím nad Jihostrojem České Budějo-
vice, v té době účastníkem evropských 
pohárů. Letošní sezóna již tak úspěšná 
nebyla a to i díky oslabenému kád-
ru a v důležitém přípravném období  
i nedostatečné tréninkové přípravě na 
rozhodující zápas s nejbližším konku-
rentem v tabulce SKV Ústí nad Labem. 
I díky porážce ve vzájemném zápase 
padlo mužstvo do baráže o extraligu  
s vítězem 1. ligy MFF Praha. V sérii tří 
zápasů si svěřenci kouče Karabce ext-
raligovou příslušnost uhájili po vítěz-
stvích 3:0 a dvakrát 3:1. Při jednání  
o dalším působení v extralize, přede-
vším s výhledem na novou sezónu, však 
rozhodovaly komplexní možnosti klu-
bu. Rozborem finanční situace a spor-
tovní úrovně stávajícího kádru bylo 
na jednání výkonného výboru spolu 

s dalšími členy VSK rozhodnuto o pře-
vodu extraligové licence na prvoligovou. 
Někteří hráči se s tímto rozhodnutím 
neztotožnili, i když omezené možnos-
ti klubu ve srovnání s profesionálními  
mužstvy extraligy pochopili. Takže je 
otázkou, kdo bude dále v mužstvu působit, 
ať už z hlediska sportovní výkonnosti, či 
problémům daných finanční náročností.  
A v neposlední řadě nutno počítat s jed-
nou  nevýhodou  1.ligy a to systému sou-
těže. Hraje se totiž ve dvojičkách, v ter-
mínech pátek a sobota, což předpokládá 

celkem pět dvoudenních zájezdů v prv-
ní části soutěže. Ale ekonomický rozdíl 
je mnohem výraznější a představuje 
částku přibližně o čtvrt miliónu nižší 
než v extralize.  

Závěrem je třeba konstatovat, že 
působení staroměstských volejbalistů 
mezi dvanácti nejlepšími celky je potře-
ba výrazně ocenit. A to i vzhledem k 
závěrečnému rozhodnutí  odstoupit ze 
soutěže, když mužstvo vlastně nese-
stoupilo, ale sportovně si příslušnost 
uhájilo.  

Petr Straka 

Provozní čas: 10 - 20 hodin   
Provoz: celotýdenní 
Předpokládané datum zahájení 

provozu: sobota 14. června (rozhodne 
počasí). 

Vstupné se nemění: základní 20,- Kč 
mládež, 40,- Kč dospělí, slevové vstup-
né poloviční. 

Vstupné je celodenní, slevy platí pro 
studenty, důchodce, ZTP.

Najdete u nás klidné prostředí, 
vhodné pro maminky s dětmi, díky 
rekonstruované strojovně trvale kvalit-
ní voda v bazénu i dětském brouzdališ-
ti.

K dispozici je bazén a dětské brouz-
daliště s vodní atrakcí, sousedící beach 
volejbalové kurty, dvě dráhy pro pétan-
que.

PS
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V ý m ě n n ý  p o b y t  f r a n c o u z s k ý c h  s t u d e n t ů 
Řada četných cizojazyčných akti-

vit a zahraničních výjezdů pořáda-
ných každoročně naší školou, byla 
od letošního roku rozšířena o další 
významnou mobilitu. Tou je navázání 
kontaktů a příprava smlouvy o dal-
ší spolupráci mezi Lycée géneral et 
agricole de Sées ve Francii a Střední 
odbornou školou a Gymnáziem ve Sta-
rém Městě. Tato spolupráce navazuje 
na dlouholeté partnerství obou měst.

V týdnu od 14. 4. do 18. 4. 2014 nav-
štívili školu studenti a pedagogové výše 
jmenované francouzské školy.  Uby-
tování bylo zajištěno v rodinách stu-
dentů. Možnost poznat každodenní 
život našich rodin bylo francouzský-
mi studenty velmi pozitivně přijato. 
Komunikačním jazykem byla po celou 
dobu výměnného pobytu samozřejmě 
francouzština, což bylo pro studenty 
obrovskou motivací, výzvou a zejmé-
na příležitostí k upevnění jazykových 
kompetencí.

Program, který byl připraven ve 
spolupráci s francouzskými partnery, 
skýtal celou řadu aktivit. V úvodu spo-
lečně stráveného týdne byli studenti 
i pedagogové přivítáni ředitelem naší 

školy Mgr. Bedřichem Chromkem. Po 
prohlídce školní budovy následovala náv-
štěva francouzských studentů ve výuce. 
V odpoledních hodinách byla celá dele-
gace oficiálně přijata na radnici starostou 
města Staré Město panem Josefem Baza-
lou, který studentům představil jak histo-
rii, tak současnost našeho města a obda-
roval hosty drobnými dárky. Další část 
odpoledne byla vyhrazena pro prohlídku  
centra Uherského Hradiště. 

Hlavní částí celého pobytu a nově vzni-
kajícího projektu byly prezentace fran-
couzských studentů pro žáky naší školy. 
Ty se uskutečnily v průběhu dalšího dne. 
Informace o Normandii, stejně jako o měs-
tě Sées či o partnerské škole, se setkaly 
s velkým zájmem, který byl dobře patrný 
v následné diskuzi. Při té naši studenti pra-
covali ve skupinách s francouzskými hosty 
a mohli nejen prověřit své znalosti fran-
couzštiny, ale také ochutnat francouzské 
gastronomické speciality a produkty, které 
naši přátelé přivezli s sebou. 

Toto pracovní dopoledne bylo zpestřeno 
odpolední exkurzí na Velehrad a Modrou, 
po níž následoval velmi příjemný spole-
čenský večer. Za účasti pana ředitele a pana 
zástupce Mgr. Zábranského, který byl 

jako člen partnerského výboru jedním 
z hlavních iniciátorů tohoto projektu, 
obdrželi francouzští studenti pamět-
ní listy a drobné dárky. Po slavnostní 
večeři se v krátkém kulturním progra-
mu přestavili naši studenti – muzikan-
ti školní beatové kapely Alterna, taneč-
níci folklorního souboru, nechyběla 
ani děvčata se svou skladbou aerobiku 
a zpěváci školního sboru pod vedením 
Mgr. Velčovské. Svým vystoupením 
vytvořili všichni účinkující neopako-
vatelnou atmosféru a získali si nekon-
čící obdiv našich francouzských hostů. 

Čtvrteční prázdninový den jsme 
následně využili ke společnému turis-
tickému výletu na hrad Buchlov. Před-
velikonoční výměnný pobyt se neo-
bešel bez tradičních zvyků a obyčejů, 
které jsou zejména v našem regionu 
velmi živé. Francouzští mladíci si tak 
mohli vyzkoušet pletení pomlázek 
a děvčata přípravu barevných vajíček 
a vázání stuh. 

Po velmi příjemném společně strá-
veném týdnu bylo těžké se rozloučit. 
Slova díků za pohostinnost a skvělou 
organizaci celého pobytu byla velmi 
upřímná a emotivní, stejně jako slzič-
ky dojetí, které při loučení stékaly po 
nejedné tváři…. Už teď se mohou stu-
denti naší školy těšit na příští jaro, kdy 
se se svými kamarády opět setkají, ten-
tokrát ve Francii v partnerském městě 
Sées. 

Velké poděkování patří všem stu-
dentům francouzské sekce tříd  
2 H a 2 G a jejich rodinám, kteří se 
o francouzské přátele skvěle starali. 
Děkujeme také všem „kulturním slož-
kám“ naší školy, bez nichž by akce toho-
to rozsahu nebyla tím, čím byla. Velmi 
děkujeme kolegům Mgr. Chovancové, 
Mgr. Kohoutové a Mgr. Chovancovi za 
vydatnou pomoc při přípravě a realiza-
ci celé akce, stejně jako týmu kuchařek 
naší školní jídelny. Zejména srdečně 
děkujeme vedení školy za podporu této 
zahraniční aktivity.

Za sekci francouzského jazyka při 
Střední odborné škole a Gymnáziu ve 
Starém Městě

Mgr. Helena Hlavačková
Starosta Josef Bazala společně s Mgr. Helenou Hlavačkovou (na snímku druhá zprava) předali 
při slavnostním přijetí na radnici francouzským učitelkám knihy o Starém Městě. 

Foto: Vladimír Kučera
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PROJEKT INDIÁNI

Indiáni z 1. B se vyzdobili pěknými čelenkami.                        Foto: ZŠJak se Vám líbí Indiáni z 1. A?                                                   Foto: ZŠ

Chlapci a děvčata z 1. C si vymýšleli vlastní indiánská jména. Foto: ZŠ
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V měsících březnu a v dubnu jsme 
se žáky prvních tříd Základní školy 
Staré Město počítali v oboru čísel do  
10 s Indiány. V hodinách výtvarné 
výchovy a pracovních činností jsme si 
vyrobili a vyzdobili indiánskou čelen-
ku. V hodině hudební výchovy jsme 
se naučili zpívat píseň Indián. A pak 
mohla naše „indiánská matematika“ 

začít. Každou hodinu matematiky 
jsme zahajovali zpěvem písně a indi-
ánským pokřikem. Samozřejmě jsme 
si vždy nezapomněli nasadit vyrobe-

nou čelenku. Počítali jsme indiánská 
týpí, dokreslovali jsme šípy do terčů nebo 
zdobili kánoe indiánskými znaky. Roz-
klad čísla 10 jsme si vyzkoušeli tak, že 
jsme rozdělovali orlí pera na dvě indián-
ské čelenky. Počítali jsme nejen orlí pera 
na čelenkách, bizoní rohy na totemech, 
luky a šípy, ale také geometrické tvary na 
indiánské dýmce míru. Za každý splně-

ný úkol žáci dostá-
vali barevná pera na 
čelenku. V závěru si 
žáci vymýšleli vlast-
ní indiánská jména 
a složili z vypočíta-
ných matematických 
příkladů obrázek 
kánoe. Vyvrchole-
ním projektu bylo 
setkání indiánů  
a jejich náčelnic na 
„Indiánském turna-
ji“ v pátek 25. dubna 
na zahradě kmene 
Střediska volného 
času Klubko ve Sta-

rém Městě. Prokázali zdatnost při lovení 
bizona, poznávání léčivých a jedovatých 
bylin, také znalosti ve stopařství, třídění 
odpadu, či rozdělávání ohně. Na závěr se 

 Stanislav Psotka 
opět vítězem

 Standa Psotka ze 7. C si ve středu 
6. května zopakoval loňské vítězství 
v oblastním kole Sudoku základ-
ních škol a s obrovským  náskokem  
20 bodů na druhého v pořadí zvítězil 
v kategorii A ( žáci 6. a 7. tříd).

I když se to zdá zvláštní, „trénuje“  
tuto disciplínu  společně se svou starší 
sestrou, která ve své kategorii zvítězila 
v loňském roce. 

Blahopřejeme a již se těšíme na 
příští rok, kdy Standa bude Základní 
školu Staré Město reprezentovat ve 
vyšší kategorii. Věříme, že se v ní také 
neztratí.

Mgr.  Josef Pavela

členové našich kmenů ozdobili vlast-
noručně vyrobeným náhrdelníkem. Na 
základě indicií hledali a nakonec našli 
truhlici indiánského zlata. Celou akcí 
jsme si připomněli důležitost soužití 
s přírodou. Důstojně jsme tak oslavili 
Den Země.

Mgr. Milana Matyášová

Do Starého Města přiletěl 
martináč hruškový, který je 
největší noční motýl Evropy. 
Pozorovali jsme jej 6. květ-
na na zahradě na náměstí 
Hrdinů a o den později se  
k němu přidal i druhý motýl. 
Přikládám snímek.

Bc. Robert Januška  Stanislav Psotka                                 Foto: JP

Obrovský noční motýl
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Šachisté „A“ mužstva skončili na pěkném čtvrtém místě

Na snímku zleva Oliver Špaček, Ondřej Stuchlý, Richard Štěpánek, 
František Mrkus, Saša Skalský a Lucie Ambrožová. Nad hráči kapitán 
družstva Radim Stuchlý.                                                               Foto: ŠK 
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1. liga
Posledním kolem v neděli 13. dubna skončila pro „A“ mužstvo 

1. liga. Staroměstští šachisté zajížděli k tradičnímu soupeři do 
Zlína a po dramatickém boji skončil zápas zaslouženou dělbou 
bodů 4-4.  Vyhrál Pavel Zpěvák, Petr Bažant jr., remízu přidali 
Jaroslav Bureš, Jakub Uřičář, Vojta Dobeš a Fera Vrána. Celkové 
4. místo v závěrečné tabulce je velkým úspěchem oproti před-
chozím ročníkům. 

Do extraligy postupuje mužstvo 2222 ŠK Polabiny „A“, do 
druhé ligy sestupují poslední tři družstva.

Krajský přebor
„C“ mužstvo se v neděli 13. dubna rozloučilo se sezónou remí-

zou 4-4 v nedalekých Boršicích, když všechna jednotlivá utkání 
skončila nerozhodně. Remizovali Radovan Studený, Petr Par-
tyš, Robert Staufčík, Michal Staufčík, Milan Rachůnek, Tonda 
Vávra, Jenda Šmíd st. a Milan Krča. 

Vítězstvím v domácím prostředí v poměru 6-2 nad Holešo-
vem se „D“ mužstvo rozloučilo pro další ročník s krajským pře-
borem. Vyhrál Jirka Marek, Radim Stuchlý, Jožka Burda a Mar-
tin Sedlačík, remízu přidali Jana Zpěváková, Martina Fusková, 
Ondra Stuchlý a Jožka Knotek. „D“ mužstvo v příštím ročníku 
nahradí další staroměstské mužstvo, konkrétně „E“ mužstvo, 
které naprosto suverénně zvítězilo v krajské soutěži, když doká-
zalo vyhrát všechny své zápasy.

Do druhé ligy postupuje ŠK Zbrojovka Vsetín, do krajské sou-
těže sestupují poslední tři mužstva. 

Dorostenecké družstvo Starého Města 
postupuje do extraligy

V sobotu a v neděli 26. - 27. dubna proběhly v Bezměrově u 
Kroměříže závěrečné boje 1. ligy. Před posledními čtyřmi koly 
vedlo ligovou tabulku družstvo mladých šachistů St. Města „A“, 
které nakonec potvrdilo svoji letošní vynikající formu a získalo 
tak pro staroměstský šach opětovně extraligu, když dokázalo 
vyhrát všechny zápasy. Na tomto skvělém úspěchu mají zásluhu 
tito hráči - Oliver Špaček, Ondra Stuchlý, Ríša Štefaník, Fran-
tišek Mrkus, Saša Skalský, Lucka Ambrožová, David Kolačný   
a  Ondra Stoklásek.

Neztratilo se ani „B“ družstvo, které nakonec obsadilo vel-
mi cenné 6. místo a je příslibem do dalšího ročníku. Za „B“ 
družstvo hráli - Martin Húsek, Tomáš Otradovec, Michal Skal-
ka, Honza Nekarda, Lukáš Macháček, Viktorka Všetulová, 
Toník Krmíček a Adam Horehleď.

Milan Rachůnek

ZÁVĚREČNÁ TABULKA 1. LIGY 
Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. 2222 ŠK Polabiny “A“ 8 2 1 26 54.0 37

2. ŠK Duras BVK Královo Pole “A“ 8 1 2 25 56.0 39

3. ŠK Caissa Pivovar Dalešice 7 1 3 22 47.0 28

4. ŠK Staré Město “A“ 6 1 4 19 44.5 32

5. Slavia Kroměříž “A“ 5 3 3 18 46.0 25

6. SK Slavia Orlová “A“ 4 2 5 14 46.5 27

7. TJ ŠO Chrudim 3 3 5 12 43.5 25

8. ŠK Zlín “A“ 3 3 5 12 41.5 25

9. BŠŠ Frýdek-Místek “B“ 3 2 6 11 41.5 23

10. Lokomotiva Brno “A“ 3 2 6 11 39.0 22

11. TJ Tatran Litovel “B“ 2 3 6 9 36.0 21

12. TJ Ostrava 2 1 8 7 32.5 18

ZÁVĚREČNÁ TABULKA KRAJSKÉHO PŘEBORU
Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Zbrojovka Vsetín A 9 0 2 27 53.5 33

2. Slavia Kroměříž C 7 2 2 23 55.0 41

3. SK Boršice A 7 1 3 22 53.0 36

4. ŠK Staré Město C 5 5 1 20 50.5 27

5. CHESSMONT Rožnov p.R. A 6 2 3 20 49.5 34

6. ŠK Zlín C 5 2 4 17 42.5 26

7. ŠK Zlínterm Zlín A 4 2 5 14 41.5 26

8. Sokol Postoupky B 4 1 6 13 36.5 27

9. TJ Sokol Francova Lhota A 4 1 6 13 36.5 20

10. ŠK Holešov A 3 0 8 9 38.0 26

11. ŠK Staré Město D 2 2 7 8 41.5 24

12. TJ Gumárny Zubří 0 2 9 2 30.0 16

ZÁVĚREČNÁ TABULKA 1. LIGY DOROSTU
Družstvo V R P Body Skóre Partie

1. ŠK Staré Město „A“ 11 0 0 33 55.5 49

2. BŠŠ Frýdek-Místek „B“ 8 1 2 25 44.5 38

3. Agentura 64 Grygov 7 2 2 23 39.0 29

4. TJ Sokol Hošťálková 5 3 3 18 37.5 32

5. TJ Sokol Postoupky 4 4 3 16 36.0 27

6. ŠK Staré Město „B“ 4 4 3 16 33.5 28

7. ŠK Duras BVK Brno „B“ 4 3 4 15 32.5 26

8. OŠŠ TJ Ostrava 3 5 3 14 32.5 22

9. ŠK KME-DDM Kuřim 3 3 5 12 29.0 22

10. Zbrojovka Vsetín 1 3 7 6 22.5 18

11. TJ Slovan Havířov 1 0 10 3 21.0 14

12. SK Řetězárna Česká Ves 0 2 9 2 12.5 10
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Orli skvěle reprezentovali na atletických závodech v Nivnici
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Ve čtvrtek 1. května 2014 se vyda-
la dvacetičlenná výprava orlů ze 
Starého Města do Nivnice na žup-
ní atletické závody. Přijeli změřit 
své síly s celkem 74 orly z Doma-
nína, Kunovic, Uherského Brodu, 
Nivnice, Vnorov, a protože letošní 
ročník byl kvalifikací pro hry Ficep  
v Rakousku, přijeli i orli z Pozořic  
a Dolní Dobrouče.

Závody zahajoval starosta jedno-
ty Orla v Nivnici František Mahdal 
a místostarosta Orla České republi-
ky Ing. Antonín Zelina, který všem 
popřál hodně úspěchů. V nejmlad-
ší kategorii mělo Staré Město silné 
zastoupení, sprint 50 benjamínků 
metrů, hod daleký, skok do dál-
ky a vytrvalostní běh 200 metrů 
výborně zvládla Klárka Spáčilo-
vá, Drahuška Slováková, Barun-
ka Halodová, Olinka Halodová  
i nejmladší účastnice celých závo-
dů tříletá Anička Gieslová, která 
zasloužila velkou pochvalu.

V kategorii benjamínků chlap-
ců soutěžil Míša Giesl, Edošek 
Procházka a Rostik Procházka.  
V kategorii nejmladší žačky repre-
zentovaly jednotu Staré Město 
Magdalénka Slováková a Helenka 
Vojtková. Mezi nejmladšími žáky 
se utkali o medaile Ladislav Janča 
a Marek Janča ze Starého Města. 
V kategorii mladších žáků soutěžil 
Šimon Slavík a Erik Zimčík. Staré 
Město mělo zastoupení i v kategorii 
žaček, startovaly Liduška Gieslová, 
Alžbětka Pleváková a Martinka 
Píjáčková. V kategorii dorostenek 
zvládly všechny disciplíny s pře-
hledem Karolína Jančová a Katka 
Malinová, které také skončily na 
stupních vítězů. Katka Malinová 
byla na 1. místě ve skoku do dálky 
(4,10 m), v hodu koulí 6,46 m, ve 
sprintu i skoku vysokém 140 cm 
a získala zlatou medaili. Karolína 
Jančová získala stříbro.

Další zlatou medaili vybojovala 
v silné konkurenci pro Staré Město 
Liduška Gieslová, která byla nej-
lepší v hodu a to 29,2 m, 600 metrů 
uběhla za 2:20 (skok daleký 4,30).

V kategorii mladších žáků se na 
1. místě umístnil Tomáš Sláma  
z Nivnice, na 2. místě Martin Filip 

z Pozořic a celkově třetí byl Jakub 
Kovačičin z Nivnice, ale z župy Vele-
hradské skončil třetí Šimon Slavík ze 
Starého Města. Úspěšní byli nejmlad-
ší žáči ze Starého Města, kdy Ladik 
Janča získal zlatou medaili (400 
metrů 1:25, skok do dálky 3,70 m, 

hod 27,6 m, sprint 50 metrů za 8:27). 
Úspěšný byl také Marek Janča, který 
získal medaili stříbrnou.

V kategorii benjamínků chlap-
ců byl na 1. místě Vojtěch Pavka ze 
Vnorov, 2. Marek Kratěna z Pozořic 
a 3. místo a bronzovou medaili získal 
Rostik Procházka ze Starého Města, 
který byl ve své kategorii nejlepší ve 
skoku dalekém 2,65 metru a druhý 
ve vytrvalostním běhu na 200 metrů 
(0:45). Z župy Velehradské se Ros-
tik umístnil na místě druhém a na 
třetím místě Míša Giesl ze Starého 
Města, který byl druhý ve sprintu na 
50 metrů (11:23). Dobře si vedl také 

Edošek Procházka, který byl ale  
v kategorii nejmladší.

V kategorii benjamínků děvčat 
získala Klárka Spáčilová ze Staré-
ho Města zlatou medaili, když byla 
nejlepší v běhu 200 metrů 0:52, 
ve skoku 2,15 m a hodila kriketo-

vým míčkem 7 metrů. Stříbrnou 
medaili získala Drahuška Slová-
ková ze Starého Města (nejlepší čas 
ve sprintu na 50 metrů a to 12:13). 
Třetí z župy Velehradské skonči-
la Olinka Halodová, na 4. místě 
Barunka Halodová a 5. byla Anič-
ka Gieslová. Všechny děti dostaly 
občerstvení a nejmladší kategorie  
i diplomy za účast a odměnu. Staré 
Město tak odjíždělo z atletických 
závodů se ziskem osmi medailí. 
Blahopřejeme těm, kteří vyhráli  
a všem děkujeme za skvělou repre-
zentaci Starého Města! 

Bc. Barunka Halodová
Orel Staré Město
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Učitel ZŠ Martin Motyčka postoupil 
do celostátního finále v Praze

A-Z kvíz učitele Mgr. Martina Motyčky se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací.                                                                              Foto: ZŠ

Do soutěže Domino, kterou již 
potřetí vyhlásil Národní institut 
pro další vzdělávání, se přihlásil 
i učitel přírodopisu Základní školy 
Staré Město Mgr. Martin Motyčka. 
Soutěž DOMINO má za cíl podpo-
řit aktivitu učitelů v tvorbě digitál-
ních výukových materiálů, zájem 
škol o inovaci edukačního procesu 
a využívání výukových materiálů 

v rámci výuky a samostudia žáků.
Zaslal svoji práci s názvem A-Z 

kvíz zaměřenou na rozmanitou sku-
pinu plazů, která byla zpracována 
jako počítačová prezentace v pro-
gramu Microsoft PowerPoint. Zřej-
mě proto, že s klasickou prezentací 
má jeho soutěžní práce společné-

KOSMETIKA
 V SALONU DALEN
(kadeřnictví Dáša)

Komplexní kosmetika, 
srovnatelně nejnižší ceny

Více na www.salondalen.cz
Brněnská 271, 68603 Staré Město

Tel.: 731 110 030

Ing. arch. Radmila Pešková
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ho jen pramálo, byla z nominačního 
kola vybrána odbornou porotou do 
semifinálového moravského kola. To 
se uskutečnilo v pondělí 18. listopadu 
2013 v budově krajského pracoviště 
Národního institutu pro další vzdělá-
vání v Olomouci. Společně se sedm-
nácti dalšími kandidáty musel projít 
obhajobou práce a představit ji kole-
gům a především pětičlenné porotě, 

složené z odbor-
níků s různým 
zaměřením.

Ti posuzova-

li každou práci z několika hledisek 
(dynamika a uživatelská příjem-
nost, originalita a grafika, motivace, 
interaktivita, návodnost –  metodi-
ka, otevřenost pro změnu a ověření 
ve výuce) a do finálového kola, nej-
lepší práce. A právě Martinův A-Z 
kvíz se stal jednou z postupujících 
soutěžních prací. V prosinci tedy 
bude pan učitel reprezentovat naši 
školu v celostátním finálovém kole 
v Praze. Držme pěsti...

 ZŠ



Putování přírodou Starého Města

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ 
podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý (Seneca).     Ilustrační foto: IN

Mezi děti z Křesťanské mateřské školy ve Starém Městě zavítal P. Miro-
slav Suchomel, duchovní otec farnosti.                                       Foto: GG

Vážení senioři, rodiče a děti. Letos podruhé vás všechny  
srdečně zveme tentokrát na putování přírodou s biology Voj-
techem a Alenou Balážovými. Jsou pro Vás nachystány dvě 
trasy. Začneme u rybníku Širůch, kde bude připravena menší 
ukázka našich druhů obojživelníků, plazů a krátké povídání  
o životě ve stojatých vodách. Procházku zakončíme na Mlýně, 
kde si společně opečeme špekáčky.

Těší se na Vás manželé Balážovi a knihovnice 
Neděle 1. června 2014 

sraz v 10:00 hod. u koupaliště na Širůchu, 
s sebou špekáčky, chleba, pití a dobrou náladu.

Rada města na svém 78. zasedání dne 6. 5. 2014 vyhlásila  
v souladu s vnitřní směrnicí č. S 02/2014 výběrové řízení 
Grant 2014 k poskytnutí finanční podpory na činnost nebo 
projekty neziskových organizací vykonávajících činnost na 
území města Staré Město. 

Celková částka k rozdělení v roce 2014  
činí 500 000 Kč.

Termíny výběrového řízení:
- odevzdání žádostí nejpozději do 10. 6. 2014.
•  Žádost o příspěvek musí být podána na předepsa-

ném formuláři – je k dispozici na webových strán-
kách města Staré Město nebo v kanceláři č. 6 odbo-
ru hospodářsko-správního. 

•  Každá organizace může podat pouze jednu žádost. 
•  V rámci programu GRANT budou upřednostněny 

žádosti na akce využívající prostor náměstí Velké 
Moravy.

•  Příjemcem příspěvku nemohou být organizace zři-
zované městem Staré Město.

Josef Bazala, starosta

GRANT 2014

Vážení spoluobčané, 
jak jsme Vás již informovali, došlo od druhého čtvrtletí toho-

to roku k úpravě systému výdeje pytlů a čárových kódů pro mo-
bilní svoz plastových odpadů. Systém je takový, že každá rodina 
má nárok na 10 ks pytlů na jedno čtvrtletí, výdej je evidován na 
základě předložení průkazu totožnosti. Na jedno číslo popisné 
je vydáno tolik pytlů, kolik zde je hlášeno rodin. Např. bydlí-li 
v rodinném domě rodina zároveň s prarodiči, mají nárok na 20 
ks pytlů na čtvrtletí, v bytovém domě má nárok na příděl pytlů 
každá rodina. Jedná o stejný způsob, jaký je zaveden v případě 
slevy při ukládání odpadů na sběrném dvoře. 

Další změnou je, že výdej pytlů a čárových kódů na následují-
cí čtvrtletí bude probíhat vždy poslední týden čtvrtletí předcho-
zího, termíny pro rok 2014 jsou uvedeny v tabulce:

 Výdej pytlů a štítků na
III. čtvrtletí 2014 IV. čtvrtletí 2014 I. čtvrtletí 2015
23. až 30. června 2014 22. až 30. září 2014 12. až 23. prosince 2014

Zároveň s touto změnou došlo od dubna tohoto roku k navý-
šení odměny za využití systému pytlového sběru plastových 
odpadů. Za jeden pytel s nalepeným čárovým kódem bude  
z poplatku v dalším kalendářním roce odečtena částka 7 Kč.  

Pro úplnost uvádíme, že výši Vaší slevy si můžete  
zkontrolovat na webových stránkách města www.staremesto.
uh.cz, kde je pod odkazem městský úřad záložka odpady, tam 
je zveřejněn měsíční přehled odevzdaných pytlů. O řešení pří-
padných nesrovnalosti a problémů můžete požádat Ing. Pluha-
řovou na tel. 572 416 423, nebo elektronickou poštou 

pluharova@staremesto.uh.cz.  

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci na třídění odpadů 
a věříme, že chápete jeho význam pro další generace.
 Josef Bazala Radoslav Malina
 starosta místostarosta

VÝDEJ ČÁROVÝCH KÓDŮ  

„Ježíš žije, aleluja…“
Poselství o radosti ze setkání se Vzkříšeným Kristem přišel 

předat dětem Křesťanské mateřské školy P. Miroslav Suchomel, 
duchovní otec farnosti, ihned po nejdůležitějších velikonočních 
svátcích v úterý 22. dubna.

Děti se seznámily se zkušeností Marie z Magdaly, která pospí-
chala k Ježíšovu hrobu plna smutku a bolesti z toho, že ji opustil, 
že zemřel. Jak se však zaradovala, když uviděla Ježíše a uslyšela  
z jeho úst své jméno… Ježíš žije! Ježíš vstal z mrtvých! 

Tak jako radost naplnila její srdce a srdce všech, kterým toto 
zvěstovala, i my bychom měli být pokojní a klidní, protože Ježíš 
přemohl smrt.

V duchu těchto slov a různých obrazů proběhlo velikonoční 
dopoledne, proložené velikonočními dětskými písněmi.

 GG 
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Jednota Orla na plaveckých závodech

Děti odcházely z dílničky s mnoha výrobky, kterými udělaly radost svým ma-
minkám i babičkám.                                                                              Foto: BH

Dílnička k svátku matek 

Minibenjamínek Tomášek Benedík byl  
nejrychlejší ve své kategorii

V sobotu 12. dubna se ve Zlíně uskutečnily župní plavecké 
závody „Velikonoční cena 2014“, kterých se účastnila také jedno-
ta Orel Staré Město. V nejvíce obsazených nejmladších kategori-
ích minibenjamínků (2007 a mladší) „plav jak umíš“ 25 m závo-
dili Tomášek Benedík, Barunka Halodová a Olinka Halodová. 
V kategorii benjamínků (ročníky 2004 – 2006) závodil Michal 
Bednařík a Magdalénka Slováková.

V kategorii mladší žákyně plavaly ze Starého Města Martinka 
Píjáčková a Marcelka Pelková. 

Závody zahajoval ředitel závodů Andreas Strohbach ze Zlína 
a po rozplavání už mohly jednotlivé kategorie závodit. 

A už v první kategorii minibenjamínků vybojoval ve velké 
konkurenci bronzovou medaili Tomášek Benedík, který 25 met-
rů uplaval za 0:49 a byl nejrychlejší z chlapců. 

V kategorii benjamínků byl Míša Bednařík z chlapců čtvrtý, 
když uplaval 25 m za 0:33, což byl moc pěkný čas, ale ve velké 
konkurenci nestačil na medaili.

Velmi úspěšná byla Martinka Píjáčková, která v kategorii 
mladší žákyně prsa získala druhé místo s časem 0:28 a stříbrnou 
medaili. Ve volném způsobu skončila na místě čtvrtém.

V kategorii muži plaval Antonín Haloda, který skončil na  
4. místě.

Staré Město se také zapojilo do závodů čtyřgenerační štafety 
4 x 25 metrů, plaval Tomášek Benedík, Magdalénka Slováková, 
Martinka Píjáčková a Antonín Haloda.

Míša Bednařík a Marcelka Pelková doplnili družstvo jednoty 
Zlín a také si štafetu vyzkoušeli.

Po celou dobu závodů byla jedna dráha pro volné plavání, takže si 
všichni závody opravdu užili a také po skončení závodů si všichni moh-

li ještě zaplavat. Pořadatelé udělali také dětem ze dvou nejmladších 
kategorií velkou radost, když medaili i cenu dali všem, kteří 25 met-
rů uplavali, tak s medailí odjížděli i Míša Bednařík, Barunka Halo-
dová, Olinka Halodová i Magdalénka Slováková. 

Bc. Barunka Halodová

V neděli 4. května 2014, týden před svátkem matek, uspořádala jed-
nota Orla ve Starém Městě 2. ročník akce nazvané „Dílnička k svát-
ku matek“. V malém sále Orlovny mají všechny děti ze Starého Města 
možnost vyrobit si dárečky pro maminky a babičky a udělat jim radost. 
Letos přišlo hodně dětí, které si samy nebo s rodiči mohly u deseti „sta-
novišť“ vyrobit košíčky, květiny z krepového papíru, korálky z novin, 

Úspěšní plavci z jednoty Orel Staré Město. 
Foto: BH

Ing. Přemysl Bukvald oznamuje zahájení 
prodeje zájezdů v nové prodejně B&B 
Travel na obchodním domě Centrum, 
Velehradská 1206, Uherské Hradiště 
(vedle autobusového nádraží).
Velký výběr last minute, stejné ceny jako u pořádající CK!
Rádi Vám pomůžeme s výběrem dovolené.

přáníčka, zápichy do květináčů v podobě srdíček a 
kytiček a další. Tak děti odcházely s mnoha výrobky, 
kterými o týden později udělaly radost maminkám a 
babičkám, a tak se vlastně radost z této akce několikrát 
znásobila. A to je na této akci to nejkrásnější, co nejví-
ce těší nás, kteří jsme akci připravovali.

Bc. Barunka Halodová
předsedkyně kulturní rady jednoty

Cestovní agentura 
B&B Travel v novém

Tel.: 577 477 987, 773 003 001
www.bbtravel.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu
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Jiskra v čele okresního přeboru

Fotbalový turnaj žáků o pohár starosty města

Poděkování
V turnaji přípravek si nejlépe 

vedlo mužstvo 1. FC Slovácko, dru-
hé skončilo mužstvo FK Kozlovice  
a třetí byla Jiskra Staré Město. Za Jis-
kru také chytal nejlepší brankář tur-
naje Tomáš Tománek. Turnaj zahájil 
a po skončení předal ceny starosta 
Josef Bazala. Děkuji všem, kteří se 
podíleli na hladkém průběhu turna-
je, a těším se na jeho další pokračo-
vání.

Pavel Vlček, 
hlavní pořadatel

Za pěkného a slunečného poča-
sí se uskutečnil fotbalový turnaj pří-
pravek o pohár starosty města Jo-
sefa Bazaly. V sobotu 10. května na 
hřiště Rybníček přijela družstva ze 
sedmi oddílů: TJ Mařatice, 1. FC 

Turnaj zahájil Josef Bazala. 
Foto: MK

Družstva malých fotbalistů při nástupu. 
Foto: Milan Kubíček

Pozvánka na fotbal
Neděle 8. června v 16:30 hod. 

Jiskra Staré Město – Slovácko C

Špetka humoru
Policisté před fotbalovým stadionem 

zastavili bavorák, protože za volantem 
seděl dobrman. „Zbláznil jste se?“, roz-
čilují se muži zákona na vedle sedícího 
muže. „Já za to nemůžu, stopoval jsem  
a tento jediný mi zastavil.“

NI

hlavní pořadatel TJ Jiskra Staré Město. Již 
v prvním zápasu nám udělali radost hoši  
z Jiskry, když porazili Mařatice 15:2. Cel-
kově se fotbalisté TJ Jiskra Staré Město 
umístili na pěkném třetím místě.

Milan Kubíček

Po jednadvacátém kole okresního přeboru byli fotbalisté TJ Jiskra Staré Město  
s 52 body na prvním místě s pětibodovým náskokem na druhé Buchlovice a od tře-
tích Šumic je dělilo 12 bodů. V tabulce střelců byl Milan Smělík druhý (19 branek), 
třetí příčka patřila Pavlu Vlčkovi (18). Připomeňme si ve stručnosti poslední tři zápa-
sy, které byly odehrány před uzávěrkou červnového čísla našich novin.

Kanonáda na Rybníčku
Staré Město – Bánov 13:1 (7:0) 

V neděli 4. května burácely kolem Starého Města motorky, na okraji města na Ryb-
níčku se střílelo jak u Verdunu. Domácí drtivě porazili Bánov 13:1. Hattrick zaznamenal  
P. Vlček, dvě branky vsítil O. Hastík, po jednom gólu přidali R. Hastík, R. Juráň,  
M. Smělík, V. Trubačík, O. Svoboda, M. Trubačík a K. Doseděl.

Staré Město – Nezdenice 3:1 (2:0)
V neděli 11. května přijely na Rybníček Nezdenice, ale žádnou díru do světa u nás 

neudělaly. Domácí jim nedali žádnou šanci a s přehledem zvítězili 3:1, když branky 
vsítili O. Hastík (2) a P. Vlček.

V huku puku buben
Hluk B – Staré Město 2:5 (1:2)

V sobotu 17. května Jiskra potvrdila, že je rozjetá jak parní lokomotiva. Hlučanům 
na jejich hřišti naši hoši nedali žádnou šanci a s přehledem vyhráli 5:2, když autory 
gólů byli O. Hastík (2), M. Smělík, T. Kovács, M. Trubačík.

V pátek 23. května v 19 hodin bylo odehráno finálové utkání Poháru Okresního 
fotbalového svazu Jiskra Staré Město – Boršice u Blatnice na fotbalovém stadionu  
v Uherském Hradišti. Více o utkání napíšeme příště.

Milan Kubíček
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Slovácko, Fotbal Kunovice, SFK Ho-
lešov, FK Kozlovice, Slovan Bzenec  
a domácí TJ Jiskra.

Po nástupu družstev byl turnaj zahájen 
starostou Josefem Bazalou, organizační zá-
ležitosti všem přítomným sdělil Pavel Vlček, 



Již se stalo ve Starém 
Městě tradicí, že vždy dru-
hou květnovou neděli si 
připomínáme významného 
rodáka Dr. Ing. Rostisla-
va Sochorce, který zemřel  
13. května 1948 za nevy-
jasněných okolností. Patřil 
mezi nepohodlné, kteří se 
znelíbili tehdejšímu režimu. 
Na svého otce zavzpomínal 
Ing. Rostislav Sochorec. 
Obřadu se zúčastnili i pří-
buzní zemřelého a veřej-
nost. Čest jeho památce!

MK
Na svého otce zavzpomínal Ing. Rostislav 
Sochorec. 

Foto: František Ingr

Památce Dr. Ing. Rostislava Sochorce se u jeho hrobu poklo-
nili starosta Josef Bazala, zastupitelé Ing. Josef Vaculík, Ing. 
Kamil Psotka, syn Ing. Rostislav Sochorec, další příbuzní  
a veřejnost.                                                 Foto: František Ingr

Vzpomínka na Rostislava Sochorce
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Slavnost musea Slovácka 2014
100 let Slováckého muzea v Uherském Hradišti 
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Diváci sledují u Tradixu na Huštěnovské ulici vyhlášení vítězů dopo-
ledního programu. 

Foto: Milan Kubíček
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Jiří Švihnos na Yamaze R 5 skon-
čil druhý, necelou vteřinu za vítězem  
a těsně za ním se jako třetí umístil 
Lukáš Bělič. Pětasedmdesátiletý Heinz 
Rosner z německého Hundshüpelu 
závod nedokončil. V minulosti jel v této 
třídě Rakušan Helmut Hafner (79 let), 
který byl nejstarším závodníkem na 
Slováckém okruhu. 

Třída Klasik do 500 cm „O cenu 
Chedo spol. s r. o.“ Zlatý věnec pro nej-
lepšího jezdce získal Martin Vraspír, 
který startoval na stroji Honda CB 500  
z roku 1972, když zajel čas 14:57,380, 
(po nehodě dvou jezdců se jelo na čty-
ři + tři kola). Druhý se umístil Tomáš 
Maixner (14:57,570) a s odstupem 39 
vteřin byl třetí Němec Ronald Neef.

Třída Klasik do 750 ccm „O cenu 
Veterán klubu Kunovice“. V nejsilnější 
kubatuře na nejvyšší stupínek vystou-

pil Slovinec Silvo 
Habat (Honda CB, 
čas 13:55.130). Petr 
Kunz na stroji Hon-
da CB 750 z roku 
1972 získal stříbr-
ný věnec a ze tře-
tího místa se rado-
val Frank Mrázek 
(Triumph Trident). 
Legendární Frank 
Mrázek oslavil  
8. května 78. nar-
ozeniny a připsal 
si další úspěch ve 
své bohaté karié-
ře. V letech 2010  
a 2008 byl ve Sta-
rém Městě první,  
v roce 2009 skončil 
druhý. V šedesá-
tých letech emi-

groval do Kanady a získal její občanství. 
Dvacetkrát vyhrál titul mistra Kanady  
a dvanáctkrát titul mistra USA. 

Závod sidecar se jel „O cenu Zlínského 
kraje“ a o jeho atraktivnost se postaral fakt, 
že z celkového počtu 17 posádek byly čtyři 
domácí. Na místech spolujezdců startova-
ly také čtyři ženy. Závod byl vyhlášen jako 
jízda pravidelnosti, rychlost tedy nebyla 
rozhodujícím faktorem v celkovém hod-
nocení. Zlaté věnce si odnesla staroměstská 
dvojice Petr Verbík a Marian Panáček na 
stroji Suzuki GS 1000 z roku 1973. Druzí 
skončili František Prchal a Zdeněk Černý 
(BMW R 100 RS) a bronz patřil Janu Bed-
nářovi a Janu Exnerovi na Hondě.

Další jezdci Motosport klubu Staré 
Město Libor Karásek a Zdeněk Jurníček 
(BMC Suzuki GT 750) se umístili šes-
tí, Karel Rýdlo s Martinou Janošcovou 
skončili osmí a Zdeněk Houšť se Stani-
slavem Pařízkem získali devátou příčku.

Závod Pohár do 125 ccm GP  
„O cenu Parfumerie 
Betty“. Start závodu 
byl  společný s jezd-
ci kategorie Pohár 
do 250 GP a 250 SP. 
Trofej nejcenněj-
ší si odvezl Raku-
šan Christopher 
Eder (KTM FRR 
125 z roku 2006, čas 
18:58,390, rychlost 
132,82 km/h.), dru-
hý se umístil Němec 
René Lohse (Honda 
RS 125, 18:59.400) 
a třetí Patrik Kolář 
(Honda) s odstupem 
2,45 vteřiny. Z celko-

vého počtu 14 jezdců, 11 startovalo na 
motocyklech Honda.

Závod Pohár do 125 ccm SP (Sport 
Production) „O cenu Potraviny Kouři-
mová“ byl opět velmi početně zastou-
pen, když na Slovácký okruh vyrazilo  
36 jezdců. Vyhrál Radek Lamich (Apri-
lia RS, čas 20:50,883, rychlost 120,84 
km/h.), velmi pěkné druhé místo získal 
Michal Šlezar na Aprilii RS, který pro-
jel cílem s odstupem šesti vteřin. Třetí 
se umístil Miroslav Sedlo z Rajhradu. 
Radek Koňařík ze Starého Města skon-
čil na 23. místě.

Závod Pohár do 250 ccm SP  

„O cenu Hanzalík Racing“ se vyznačo-
val, oproti minulosti, méně početnou 
startovní listinou. Na závodní okruh 
vyrazilo 13 jezdců, kteří absolvovali  
10 kol. Zlatý věnec za první místo zís-
kal Olin Hanák na stroji Aprilia RS 250  
z roku 1999. Zajel čas 19:20.912, rychlost 
130,24 km/h. O 33 vteřin pomalejší byl 
David Hanzal (Honda NSR 250), třetí 
skončil Lukáš Walter. Zdeňka Kučerová 
z Nesovic se umístila na osmém místě.

Závod Pohár do 250 ccm GP  
„O cenu Metalšrot Tlumačov“ bývá 
většinou nejrychlejším závodem Slo-
váckého okruhu, letos tomu ale neby-
lo. Rychlostní rekord držel Němec 
Henrik Voit (Aprilia RSW 250), který  
v roce 2009 zajel nejen nejrychlejší kolo 
01:41.678, rychlost 149,703 km/h., ale 
i závod Volný 250 ccm vyhrál časem 
17:19.805, průměrná rychlost 145,525 
km/h. Karel Matuš jun. (Honda RS 250) 
vybojoval zlatý věnec za vítězství, čas 
18:12.820, rychlost 138,36 km/h. Pavel 
Navrátil odstoupil v devátém kole.

V závodě Klasik 250 ccm zvítězil Martin Slanec, druhý se umístil Lukáš 
Bělič a třetí skončil Jiří Švihnos. Na snímku vpravo dcera Bohumila 
Kováře Markéta, starosta Josef Bazala a místostarosta Radoslav Mali-
na. 

Foto: Milan Kubíček
(pokračování ze str. 1)

(dokončení na str. 32)

Zdeňka Kučerová startovala v závodu do 
125 ccm SP a skončila na pěkném osmém 
místě.                     Foto: Vladimír Kučera
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Karel Rýdlo a Martina Janošcová skončili na 
 8. místě.

Pavel Matuš (58) ve třídě SUPERMONO.

Karel Matuš jun. (88) a Pavel Navrátil (19)  
v závodě GP 250 ccm.

Osádka Zdeněk Houšť a Stanislav Pařízek.

Milan Šobáň v závodě Klasik 175 ccm.

Karel Kalina v závodě SUPERMONO.

Jan Pospíšil startoval ve třídě SP 125 ccm.

Václav Holásek (48) ve třídě Klasik 175 ccm.

Radek Koňařík (39) ve třídě SP 125 ccm.

Michal Šlezar si jede pro druhé místo v kategorii  
SP 125 ccm.

Libor Karásek a Zdeněk Jurníček na stroji BMC 
Suzuki GT 750.

Frank Mrázek ve třídě Klasik 750 ccm.

Fotoreportáž z motocyklových závodůFotoreportáž z motocyklových závodů
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Autor fotoreportáže: Vladimír Kučera
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Vzácná shoda
Motorkář Robin přišel se stopařkou 

do nedaleké restaurace, kde právě podá-
vali zabijačkové menu. „Dám si jitrnici,“ 
říká Robin číšníkovi. „A jelito?“, zeptá 
se pinkl. „To si dá také jitrnici,“ odpoví 
zvesela Robin.                         NI

Jak vyjdou noviny?
 Příští číslo Staroměstských 

novin vyjde 27. června. Uzávěrka je  
15. června 2014.

Anekdota
na poslední stranu

Michal Dokoupil vyhrál kategorii TWIN a letos byl ze všech jezdců nejrychlejší (142,44 km/h.). 
Foto: Vladimír Kučera

 SLOVÁCKÝ OKRUH VE STARÉM MĚSTĚ SLOVÁCKÝ OKRUH VE STARÉM MĚSTĚ

Celkem 36 jezdců kategorie Supermono a TWIN na Slováckém okruhu. 
Foto: Vladimír Kučera
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Stříbrný věnec za druhé místo tak 
získal Francouz Eric Lenser (Honda 
RS 250), když cílem projel dlouhých  
33 vteřin za Karlem Matušem. Pavel 
Jančík z Hořic dojel do cíle třetí se ztrá-
tou jedna minuta a 36 vteřin na vítěze. 

Supermono, Mistrovství ČR  
„O cenu Předsedy Motosport klubu Sta-
ré Město“ byl odstartován jako poslední 
společně s třídou TWIN. Ve startovním 
poli jsme napočítali 19 jezdců, z domá-
cích usilovalo o body do Mistrovství 
České republiky kvarteto Karel Kali-
na, Michal Šlezar, Pavel Matuš, Pavel 
Navrátil. O vítězství nakonec bojovalo 

německé duo Johanes Kehrer (Scorpi-
on) a Daniel Zornweg (MZ Supermono). 
Úspěšnější byl prvně jmenovaný, když 
zvítězil v čase 18:11.710, rychlost 138,50 
km/h., druhý se umístil s odstupem osmi 
vteřin Daniel Zornweg a třetí skončil 
Libor Kamenický (Mali JAWA 06). Pavel 
Navrátil se umístil čtvrtý, Karel Kalina byl 
devátý, Pavel Matuš patnáctý, Michal Šle-
zar nebyl klasifikován.  

Závod Twin, Přebor České republiky 
„O cenu Los Kachlos s. r. o.“ Závod měl 
jednoznačný průběh a suverenního vítě-
ze. Zlatý věnec získal Michal Dokoupil 
(Kawasaki ER 6, čas 17:41,510, průměr-
ná rychlost 142,44 km/h.). Druhé místo 

obsadil Slovák David Hanzalík (Suzuki 
SV 650) s velkým odstupem 40 vteřin,  
o více než minutu pomalejší než vítěz, 
byl v pořadí třetí Marek Němeček 
(Suzuki SV 650). Na sedmém místě 
dojela Veronika Hankocyová, celkem 
bylo klasifikováno 16 jezdců. 

(dokončení ze str. 30)

Poděkování starosty
 „Dvanáctý ročník Slováckého okru-

hu O cenu Bohumila Kováře se vydařil, 
přišlo se podívat více diváků než loni. 
Všem organizátorům, pořadatelům  
i sponzorům patří poděkování za 
odvedenou práci a poskytnutou 
pomoc. Velké poděkování zaslouží 
vedoucí tratě Vladimír Skrášek, úseko-
ví pořadatelé Stanislav Patka, Zdeněk 
Hanáček, Jaroslav Vojtěšek, Emanuel 
Škrabal, Vlastimil Kaštánek, Oldřich 
Skula, Milan Horák, Jiří Suchánek, 
Richard Klas a další členové pořadatel-
ského týmu za zvládnutí svého nároč-
ného úkolu zvláště v sobotu 3. května, 
kdy bylo velmi studené a větrné počasí. 
Zvláštní poděkování patří také vede-
ní Střední odborné školy a Gymnázia 
ve Starém Městě v čele s ředitelem  
Mgr. Bedřichem Chromkem, který 
zajistil společně se svým kolektivem 
zázemí pro všechny zúčastněné jezdce 
 a členy jejich doprovodu. Díky také Sta-
roměšťanům za projevenou toleranci  
a trpělivost, i když někteří lidé nepatří 
mezi obdivovatele motorek a silničních 
závodů,“ sdělil starosta města a hlavní 
pořadatel závodu Josef Bazala.

Milan Kubíček


